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NAf\JAARS13IJEENKVlvtST TE ANTWERPEN 
VP 25 SEPITlvt13ER 2010 

Apr. H. Leupe 

De voorzitster Annette Bierman opent de vergadering om 1 0u30 en verwelkomt 30 deelnemers in 
de vergaderzaal van de feestvierende Apothekersvereniging van Antwerpen. (175 jarig bestaan). 

Herborist Daniel De Wit start de lezingen met een literatuurstudie over het gebruik van 
geneesmiddelen door de gezondheidsdienst van het Franse leger tijdens de Russische campagne 
van Napoleon Bonaparte in 1812 -1813. Deze zinloze veldtocht kostte aan veel honderdduizende 
Fransen het leven. Aan de hand van zes haltes in deze duidelijk beschreven tocht geeft hij een 
overzicht van de ziekten en verliezen met bespreking van de meest gebruikte geneesmiddelen 
tegen dysenterie, typhus, emfyseem en asfysie. 

Dan komt prof. H. Deelstra aan het woord met een rijk geïllustreerd overzicht van de klinische 
chemie in de opleiding tot apotheker in België. Hij begint eerst met de ontwikkeling van dit vak in het 
buitenland, om dan deze cursus per universiteit in België te behandelen .Dr. Claire Baisier handelt 
over het altaar van de meerseniers in de kathedraal van Antwerpen. De Meerseniersgilde is de 
gilde van kleine handelaars die met gewichten werken. Aan de hand van schilderijen van 
kerkzichten toont ze ons de aanwezige altaren van de chirurgijns en barbiers die ook tot de 
apothekersgilden behoren. De vele illustraties van deze verdwenen altaren bewijzen hun 
kunstwaarde en historische waarde . 

Apr. Guy De Munck bespreekt de geschiedenis van de apotheek Van Schoor waarvan het 
meubilair nu opgesteld staat in de inkomhal: van de Koninklijke Apothekersvereniging van 
Antwerpen en daar nu in veilige handen bewaard wordt. Hij belicht ook de apotheek van het 
museum Sterckshof te Deurne die nu in het museum van Volkskunde op haar verhuis wacht. 

Na deze vier lezingen is het tijd om de inwendige mens te versterken. De zeer verzorgde lunch is 
welkom. Nadien kunnen we een kijkje nemen in de kleine tentoonstelling ter gelegenheid van 175 
jaar KAVA, opgesteld in de wandelgangen. We herkennen veel oude apparaten voor magistrale 
bereidingen, affiches en farmaceutische · antiquiteiten. Ook de Bibliotheca Pharmaceutica 
Antverpiensis, met waardevolle oude boeken, deels van prof. L. Vandewiele is een bezoek waard . 

Om 14 uur start prof. em. Suy met een lezing over Philip Verheyen (1648-1710) uit het Waasland, 
die zich opwerkt van koewachter tot wereldberoemd hoogleraar aan de oude universiteit van 
Leuven. Zijn anatomieboek wordt gebruikt door Jan Palfijn. Hij is in nauw contact met apr. Sassenus 
die in 1704 de Leuvense Farmacopee publiceerde en die een beeltenis heeft op het stadhuis van 
Leuven. 

Prof. Bob Van Hee heeft als onderwerp de Secreetboeken in de 16 en 17 de eeuw. Dit zijn soms 
geheimzinnige recepten in Middeleeuwse handboeken. Het gaat niet alleen over geneeskrachtige 
bereidingen, maar ook soms over huismiddelen .Hij vermeldt vooral de boeken: "Den sach der 
consten (17• eeuw), Dat batemet van recepten (1549), Die secreten van Alexis Piemontese (1558)" 
en geeft enkele voorbeelden van gebruikte planten en andere producten uit de natuur. 

Bestuurslid dr. Sjoerd Wicherink schetst het leven van Clusius. Die is in Nederland geboren en 
gestorven maar reist zeer veel in Europa en schrijft daarover plantenboeken. De spreker bewijst dat 
Clusius ook veel in Vlaanderen vertoefd heeft. Clusius verbeterde zelfs het boek van de 
Mechelenaar Dodoens. 
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Als laatste spreekster komt medelid Evelien Vanden Berghe aan het woord en geeft uitleg over de 
cartouches op apothekerspotten in het Sint-Janshospitaal. Deze cartouches geven niet alleen de 
naam van het product maar ook aanwijzingen over zijn oorsprong, uitzicht, gebruik, doel, kleur, 
vindplaats en organoleptische kenmerken zoals reuk en smaak. 

Na een afscheidsdrank keren we voldaan huiswaarts van een leerrijke dag 

Apr. H. Leupe 
Holdestraat 2 bus 3/1 
8760 Meulebeke 
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"Secretariaat'' 



EEN F<.9T<.9GALERIJ 

FOTOGALERIJ 1 
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FOTOGALERIJ 2 
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29~° FARMACEUTISCH HISTORISCtfE DAG 
28 OKTOBER 2010 

KUMPULAN 13RON13EEK, ARNHEM (NL) 

Apr. Guy Gilias 

De ruime vergaderzaal van het Reünie- en 
congrescentrum Kumpulan Bronbeek in Arnhem 
was aardig volgelopen met 89 deelnemers, 
waaronder 1 0 studenten en slechts 6 Belgische 
leden van de Kring, niettegenstaande alle leden van 
de Kring uitgenodigd waren voor deze jaarlijks 
weerkerende congresdag. 

Even de lange, maar voorspoedige reis 
doorspoelen met een tasje koffie om de 
gelegenheid te geven aan ons lid dr. Sjoerd 
Wicherinck de aanwezigen te initiëren in een 

- ~ = "'= 0 ; 

~--·· -
' ' 

"Farmaciehistorie op Internet- een reisje over het World Wide Web". 1 neen korte beschouwing gaf 
hij enkele tips om farmaciehistorie op te zoeken via Google. 

De coördinator van het Nationaal Farmaceutisch Museum te Gouda, Harriët lmmerzeel, vertelde 
dan enthousiast over haar troetelkind: de inrichting van het pand, de collectie met de Grendelzaal, 
de bibliotheek, de periodieke tentoonstellingen, de Vrienden van het Museum, de medicinale tuin 
en ook de toekomstdromen werden uit de doeken gedaan. 

"De geschiedenis van de farmacie op masterniveau aan de VU" 
werd verduidelijkt door Professor Toine Pieters. Hij legde uit 
hoe onder andere hijzelf, prof. H. Beukers en dr. Annette 
Bierman werkten aan een niet te onderschatten 
masteropleiding van geïnteresseerden voor de geschiedenis 
van farmacie. 
De getuigenis van een eerder cursist drs. Pieter Vree was 
overtuigend. Hij bewees de diepgang van het programma met 
zijn verhaal over"De omslag van het titreren". 

Als hoofd van de Nederlandse delegatie in de Europese Farmacopee Commissie (1992-2008) 
vertelde hij ons waarom titrimetrie werd ingevoerd (standaardisatie van vooral sterk werkzame 
geneesmiddelen, aanvulling op zuiverheidsonderzoek, opsporing vervalsingen) en waarom deze 
methode slechts in 1889 werd beschreven in de Nederlandse Farmacopee, 3• editie (analytische 
chemie werd wetenschap, farmacopee is leidraad voor studie apotheker). 

Evelien Vanden Berghe, adjunct-conservator van de Musea Brugge, sloot de voormiddag af met 
een interessante lezing over "De apotheek van het Brugse Sint-Janshospitaal - De collectie en de 
leermiddelen van de zusters-apothecaressen". 
Ze belichtte eerst de voorwerpen van de collectie opgesteld in de prachtige en authentieke 
apotheek: faïence potten met D e I f t s b I a u w m o t i e f , 
baardmankruiken, houten eiken kistjes en tonnen met 
acajou beschildering en vergulde namen, vijzels 
(Bruggeling Meerman en Van de Gheyn uit Mechelen) en een 
1 9 • - e e u w s e B r u g s e gewichtendoos. 
Ze besprak vervolgens de verschillende leermiddelen die 
ten dienste stonden van de niet-opgeleide apothekers-
zusters: herbaria, farma- copees, een 18°-eeuwse 
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simpliciakast en 60 merkwaardige cartouches. Deze fragiele papieren naamkaartjes van kruiden, 
bevatten een tekst in versvorm met betrekking tot de plant. 
Ook het befaamde Winckel Bouck kwam aan bod: een boekje waar zuster Eleonora Verbeke sinds 
1751 formules had genoteerd ten behoeve van en als hulpmiddel voor de werkende zusters in de 
apotheek. 

Het uitgebreide aperitief en het uitstekende Indonesische middagmaal, in buffetvorm, met heerlijke 
wijnen gaf de deelnemers de kans verhalen uit te wisselen in een ongedwongen en 
vriendschappelijke sfeer. Enkele nieuwkomers voelden zich meteen thuis. 

Dr. Minie Baron, medisch historica, vervolgde in de namiddag het programma van lezingen met het 
verhaal van "Aaltje Visser uit Lemmer (1851-1871 ), de eerste vrouwelijke gediplomeerde 
apothekersassistente". 
Vóór 1867 was er geen statuut voorvrouwen in de apotheek (in de wet stond "hij"!). 
Aaltje visser werd door haar vader-apotheker (opgegroeid in een zeilmakers familie) opgeleid in 
de apotheek. Als leerling-apotheker moest ze een opleiding volgen van 2 à 3 jaar, lager onderwijs 
genoten hebben, de Nederlandse taal machtig zijn (opstel maken), kunnen rekenen, Latijn kennen, 
een kennis hebben van de geneesmiddelen en praktisch recepten kunnen maken. Er diende 
bovendien met netheid en nauwkeurigheid gewerkt te worden. 
Ze legde examen af voor 2 dokters en 1 apotheker op 7 juli 1861 in Meppel. 
Als allereerste apothekersassistente huwde ze een apotheker die de zaak van vader overnam, een 
pand in Lemmer kocht, verder in onroerend goed handelde en panden verhuurde. 
Aaltje overleed op 20-jarige leeftijd aan typhus. In het overlijdensregister werd ze "zonder beroep" 
geregistreerd. 
Deze eerste apothekersassistente in Nederland is geen rolmodel geweest, want ze kende weinig 
navolgers. Ze mag een exponent van de nieuwe beroepsgroep genoemd worden. 

Als laatste spreker kwam drs. Kasper van Ommen aan het woord, coördinator van het Scaliger 
Instituut aan de Universiteit Leiden. 
Hij onderhield ons over"De bibliotheek van de Zwitserse arts Johann Jacob Wepfer (1620-1695)" 
Als student was Wepfer aanwezig bij de autopsie van het verdacht overlijden (vergiftigd met 
waterschering) van de echtgenote van de baljuw van Padua. Hij ontwikkelde zich in de loop der 
jaren tot experimenteel toxicoloog, paste het principe toe van de bloedsomloop van Harvey en 
werd stadarts in Schaffhausen en van hoogwaardigheidsbekleders. 
Hij mag de vader van de vasculaire anatomie van de hersenen genoemd worden; zo verklaarde hij 
het verband tussen de bloedsomloop in de hersenen en een beroerte. Hij maakte tevens studies 
over toxicologische kruiden (o.a. waterschering), moederkoornvergiftiging en hield zich bezig met 
de studie van diabetes en de visuele aura bij migraine. 
Hij stelde bij zichzelf de diagnose vast van sclerosa van de aorta, waaraan hij overleed in 1695. 

Een uiterst aandachtig publiek kon nadien nog genieten en 
napraten bij een tasje koffie. 

Afspraak in oktober 2011 ! 
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AP<!JTT-lEEK <!JSCAR VAN SCf-l<!J<!JR 
IN VE GE13<!JUWEN VAN KA VA 

Apr. Guy De Munck 

Lezing tijdens het congres van 25 september 201 O te Antwerpen 

Museum Sterckshof 

Reeds voor de 13de eeuw bevond zich op de plaats van het huidige museum een schanshoeve, 
Hootvonder of Hooftvunder (afb. 1) genoemd, omringd door een gracht. Deze hoeve groeide uit tot 
een versterkt landgoed dat in 1524 werd aangekocht door Gerard Sterck, koopman, bankier en 
geheim raadsman van keizer Karel V. Hij verbouwde het kasteel tot een riant landgoed in 
renaissance-stijl dat nadien naar hem werd genoemd : het Sterckshof. Na verschillende bewoners 
te hebben gekend, kwam het uiteindelijk in 1693 in het bezit van de jezuïeten van Lier. Om een 
gezond evenwicht te verkrijgen tussen inspanning en ontspanning beschikte elke 
jezuïetenresidentie immers over een eigen landhuis. Zo beschikten de paters van het 
professiehuis naast de St-lgnatiuskerk van Antwerpen over het 
hof Ter Rivieren te Deurne, terwijl de paters van het college Hof 
van Liere het naburige kasteel Vennenburg verwierven (1 ). Na de 
opheffing van de jezuïetenorde in 1773 werd het domein 
Sterckshof gekocht door bankier Jan Gagels die het 
samenvoegde met het landgoed Ter Rivieren. 
In 1921 kocht ten slotte het provinciebestuur van Antwerpen het 
domein Rivieren hof, waar ook het kasteel Sterckshof deel van uit maakte. Van het gebouw bleven 
echter enkel nog een voorbouw van één verdieping met toren, de ingangspoort en enkele 
gammele bijgebouwen over. Reeds in 1922 tekende architect J.A.Van der Gucht de plannen voor 
een wederopbouw. Aan de hand van weergevonden grondvesten en iconografisch materiaal 
verrees uiteindelijk in de jaren dertig een reconstructie zoals wij het gebouw heden ten dage 
kennen.(afb. 2) Het Sterckshof is dus eigenlij~ geen kasteel maar een historische reconstructie, die 
echter zo tot de verbeelding spreekt dat iedereen meent dat het gebouw er reeds sinds 
mensenheugenis staat. 
a1b.2 Na een geschil tussen de Antwerpse burgemeester 

Kamiel Huysmans en de Beheerscommissie van de 
Musea Steen en Vleeshuis, zochten enkele 
commissieleden een andere mogelijkheid om hun 
oudheidkundig onderzoek en hun verzamelactiviteit 
verder te zetten. In 1934 richtten zij te Antwerpen de 
Vereniging Museum voor Vlaamsche Beschaving en 
Openluchtmuseum op en maakten met het 
provinciebestuur een over-eenkomst over het gebruik 
van het Sterckshof. Oorspronkelijk wilden zij het 

domein uitbouwen tot een openluchtmuseum naar het voorbeeld van Arnhem in Nederland of 
Skansen in Stockholm, waar het dagelijkse leven en de volkscultuur van de Vlamingen zou 
getoond worden. In afwachting werd het gebouw volgestouwd met archeologische, 
natuurhistorische, volkskundige en kunstambachtelijke collecties. Het plan van de provincie 
Limburg om in Bokrijk een openluchtmuseum uit te bouwen noopte tot de herziening van het 
museumconcept. In 1951 werd het Museum voor de Vlaamse Beschaving dan omgedoopt tot 
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Museum Sterckshof. De collectie huis- en kerkzilver kwam tot stand, nadat de provincie het 
museum in 1953 overnam en waarbij de klemtoon kwam te liggen op de verwerving van 
kwaliteitsvol Antwerps edelsmeedwerk uit het ancien régime en later ook modern zilverwerk uit de 
20st

• eeuw. Enkele voorheen afgewerkte volkskundige zalen zoals de slotkeuken, de volksherberg 
en de apotheek bleven behouden.(2) 

De museumapotheek 

Vanaf 1936 krijgt het museum geregeld giften van o.a. de heer Kreglinger, "die een grote 
verzamelaar is van wat apothekerij betreft, als ook van de heer Oscar Van Schoor, van wie wij nog 
verleden week een overgroote steenen kruidmortier ontvingen" (brief aan de gouverneur d.d. 
28.05.1936). 
Uit een verslag van 27 mei 1941 vernemen we: "gedurende het vredesjaar 1939 hebben we nog de 
apotheek kunnen in orde brengen, die we bij aankoop bemachtigd hadden te Mechelen, na het 
afsterven van de apotheker Prosper Van Melckebeke ( junior in 1938); ze werd flink gestoffeerd met 
behulp van een gedeelte der verzameling van wijlen ons werkend medelid, Oscar 
Van Schoor, apotheker te Antwerpen en verscheidene giften van zijn weduwe en 
andere mecenes der stad" 
Wie waren de apothekers Van Melckebeke en Van Schoor wier namen verbonden 
zijn aan deze apotheek? Van Melckebe (Mechelen 1811-1886) werd geboren te 
Mechelen op 11 september 1844 en Prosper-Gustave-Henri-Marie Van Melckebeke 
senior, zoon van apr. Willem-Jan-Joost overleed er op 6 december 1907. (afb. 3) 
In 1864 behaalde hij een graduaat in de Letteren, in 1866 promoveerde hij tot kandidaat in de 
farmacie en in 1868 tot apotheker aan de KUL. Hij hielp eerst zijn vader in de apotheek in de 
O.L.Vrouwstraat 96. Na de dood van zijn vader in 1886 bracht hij zijn apotheek over naar de 
Gildestraat 27. Het meubilair kan dus dateren uit dat jaar ofwel zijn de opstanden en de balies mee 
verhuisd uit de apotheek van zijn vader en dateren ze van ca 1840. Na zijn overlijden werd zijn 
apotheek verder uitgebaat met behulp van een gerant, apr. Welthauwers, en is uitgedoofd in 1937. 
Prosper Van Melckebeke was in leven: ondervoorzitter van de Association Générale 
Pharmaceutique de Belgique, Lid van de Provinciale en de Plaatselijke en Geneeskundige 
Commissie van Mechelen, Ondervoorzitter van het Mechels Comité der Anti-Tering Liga en 
Schatbewardervan de Société des Pharmaciens de Malines.(3) In 
de Nécrologie van de Journal de Pharmacie d'Anvers van 1907 verschijnt het bericht : "après 
quelques jours de souffrance seulement notre regretté confrère a succombé à la douloureuse et 
pénib/e ma/adie qui Ie terrassait. Van Melckebeke s'ocuupait activement des intérêts de sa 
profession. Aussi sa mort sera une grande perte pour nos confrères malinois en particulier et pour 
la pharmacie en général" 
Oscar-Roman-Alfred Van Schoor werd te Dendermonde geboren op 4 februari 1873. Hij behaalde 
het diploma van apotheker in 1896 aan de RUG en nam de apotheek over van A.Bartolomeus te 
Herentals. Eind 1899 verhuisde hij naar Antwerpen, meer bepaald naar de Vondelstraat waar zijn 
apotheek was gevestigd. Op 2 juli 1901 werd hij lid van de Société de Pharmacie d'Anvers en in 
1903 lid van de redactieraad van de Journal de Pharmacie d'Anvers, waarin hij regelmatig 
publiceerde, soms onder de schuilnaam Jean Ciane. 
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Van Schoor was zeer bedrijvig in de beroepsbeweging : hij was secretaris van de S.P.A. van 1918 
tot 1928, voorzitter van de wetenschappelijke sectie van de N.P.(Nationale Pharmaceutique), lid 
van de redactieraad en vanaf 1931 redacteur en secretaris van de F.I.P., medestichter van de 
Société Beige d'Histoire de la Médicine, secretaris van het Komitee voor de heroprichting van de 
Abdij van Orval, lid van de Commissie van het Museum Plantin-Moretus, bestuurslid van de 
Oudheidkundige Kring van Antwerpen, lid van de Bestuurlijke Commissie voor Folklore en van de 
Commissie van het Museum der Wetenschappen (Stichting Van Heurck) te Antwerpen, erelid en 
corresponderend lid van een groot aantal binnenlandse en buitenlandse apothekersverenigingen, 
president van Antwerpena Grupo Esperantiste. Hij is de auteur van een 65-tal publicaties in het 
Nederlands, het Frans, het Spaans en het Italiaans, de talrijke publicaties in het Esperanto niet 
meegerekend. Zijn publicaties bestrijken de farmaceutische wetenschappen, de volkskunde, de 
geschiedenis van de farmacie. Vooral op dit laatste gebied heeft hij baanbrekend werk verricht. 
Oscar Van Schoor overleed te Antwerpen op 7 juli 1936.(4) 

De 1 ge -eeuwse apotheek ( afb. 4) 

Het meubilair is uitgevoerd in eenvoudig grenen hout dat 
werd bruin geschilderd. De legplanken worden onderbroken 
door scharnierende deuren die als vergifkast dienstig 
waren. Op een van de deuren werd rode lak aangetroffen, 
die bij de restauratie werd bewaard en die wijst op een 
verzegeling van de deur met een lakzegel waarschijnlijk 
naar aanleiding van een geval van vergiftiging. Onder de 
legplanken zijn grote schuiven aangebracht voor kruiden. 
De grote balie is van het winket-type met twee opstanden 
waarachter de bereidingen werden gemaakt. Vooraan zijn 

twee smalle toon kasten met glas voor de eerste specialiteiten. De kleine balie dient als schrijftafel 
voor het voorschriftenregister. De inhoud van de apotheek wordt gevormd door het legaat Van 
Schoor, bestaande uit standflessen, balansen, kolven,vijzels, pillenplanken, tinctuurpersen, 
snijplanken voor kruiden,een alambiek, e.a. , aangevuld met schenkingen door en aankopen bij de 
weduwe Van Schoor en andere giften. Zo is de grote koperen weegschaal voor kruiden een gift van 
de heer Kreglinger, terwijl de opgevulde zaagvis afkomstig is van de eigenaar en conservator van 
het museum Frans Claes, tot 1933 gevestigd in het huis In de Gulden Spoor, St-Vincentiusstraat, 
voorloper van het Museum Vleeshuis. 
Het gipsen standbeeld van Dodoens, een werk van Jozef Teurlinckx (Mechelen 1809-1873) stond 
model voor het standbeeld dat zich momenteel in de Kruidtuin te Mechelen bevindt. Jozef 
Tuerlinckx was leerling en later leraar aan de Mechelse Academie. Hij bekwaamde zich te Parijs en 
Rome, waar hij o.m. het borstbeeld van paus Gregorius XVI vervaardigde. Hij is de ontwerper van 
het standbeeld van Margareta van Oostenrijk, dat de Grote Markt van Mechelen siert. Verder 
bevindt er zich werk van hem in openbare verzamelingen en in kerken te Mechelen. (5) 
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Bruikleen en definitieve schenking 

Door de aangroei en diversiteit van de museumcollectie werd door de provincie beslist vanaf 1972 
sommige deelverzamelingen zoals textiel, fotografie en diamant onder te brengen in eigen musea 
(textiel ging naar Vrieselhof te Oelegem, later naar het MoMu; fotografie naar het pakhuis 
Vlaanderen aan de Waalse Kaai; het Provinciaal Diamantmuseum kwam uiteindelijk op het 
Astridplein. 
In 1992 besliste dan de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen om haar provinciale 
musea nogmaals te herstructureren en voor het Sterckshof werd dat uiteraard alles wat met zilver 
had te maken. Het Museum voor Kunstambachten werd opgeheven en omgevormd tot 
Zilvercentrum. Deelcollecties die niet in het nieuwe concept pasten zouden geheel of gedeeltelijk in 
langdurige bruikleen worden gegeven aan andere instellingen of musea. 
De dag dat we dit vernamen stelde het KAVA-bestuur in een brief aan conservator Leo De Ren zich 
kandidaat voor de bruikleen van de museumapotheek en haar inboedel, met de mededeling dat 
aan de herinrichting van het gelijkvloers werd gewerkt en dat daarbij een ruimte voor de opstelling 
van de oude apotheek kon voorzien worden (brief KAVA d.d. 9 nov. 19992 GDM/jg92.181 ). Samen 
met de apotheek Duwaerts, uit het intussen gesloten Museum voor Volkskunde van Antwerpen, is 
deze apotheek immers de enige publieke officina in Antwerps museaal bezit. De plannen voor de 
verbouwing van het gelijkvloers Consciencestraat 41 werden aangepast, zodat de apotheek in de 
inkomhal in een "museale opstelling" de blikvanger zou worden voor elke bezoeker. 
Op 18 februari 1993 deelde de heer Leo De Ren ons mede dat de Bestendige Deputatie in zitting 
van 28 januari 1993 instemde met "de (gevraagde) bruikleen voor tien jaar (hernieuwbaar) van 
de museum-apotheek aan de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen. De 
apotheek mag, mits verzekering voor 2.000.000 BEF tegen brandschade, vernieling en 
diefstal, in het verbondsgebouw in de Consciencestraat 41 te Antwerpen worden 
geïnstalleerd (brief Museum Sterckshof d.d. 18. 02. 1993 LORl/8 ). 
In het voorjaar van datzelfde jaar werd met assistentie van de provinciale bouwdienst de apotheek 
deskundig ontmanteld en overgebracht naar de firma Vanhout en Zonen te Turnhout voor nazicht 
en montage. De inboedel werd tijdelijk opgeslagen in de kelders van de vereniging in afwachting 
van het einde van de transformatiewerken aan het gelijkvloers. Bij de nieuwe opstelling in de 
inkomhal van het KAVA-gebouw werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met de 
oorspronkelijke museale opstelling in het museum. Het meubilair werd deskundig gerestaureerd 
door Studio Luc, terwijl de KAVA-senioren instonden voor de reiniging en opstelling van de 
inboedel. 
Op 17 maart 1995 werd de apotheek officieel in ehuldigd_ d9or toenmalig burgemeester Leona 
Detiège. (afb.5) 

alb.5 
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Op 7 september 2000 tenslotte besliste de Provincieraad van Antwerpen "over te gaan tot de 
definitieve schenking van de deelcollectie die in 1992/93 in langdurige bruikleen werd 
overgedragen vanuit het Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum te weten meubilair 
en inboedel van de apotheek" 
(brief Museum Sterckshof d.d. 25.09.2000/paunacl/SH0037 44.doc) 

De onderhands geschreven overeenkomst met als enige voorwaarde "dat de begunstigde de 
betreffende collectie zal bewaren en beheren met de zorgen van een goed huisvader", werd 
getekend door gouverneur C. Paulus en de Provinciegriffier op 30.01.2001. 
(brief Museum Sterckshof d.d. 06. 02.2001 /paunacl/S H004234. doe) 

Referenties 

(1) Een sleutel voor de Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, Rudi Mannaerts TOPA 
2002 

(2) De Zilvercollectie-The Silver Collection, L De Ren, Sterckshof Studies 9 Antwerpen
Deurne 1997 
OKV Provinciaal Museum Sterckshof-Zil· ·9rcentrum, L De Ren 1995-2 

(3) Mechelen en de Farmacie, RVan den Heuvel, Mechelen 1962 
( 4) Gedenkboek 150 jaar KA VA, LJ Vandewiele, Antwerpen 1985 
(5) Met dank aan de heer M Bafcop, Conservator Stedelijke Musea Mechelen, 1994 

Apr. Guy De Munck 
Residentie De Ijsfabriek, Kronenburgstraat 27 /322-2000 Antwerpen 
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VE KLINISCHE CtlElvlIE IN VE <!JPLEIVING 
T<!JT AP<!JTT-lEKER IN 13ELGIE1 

Prof. em. H. Deelstra 

Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie, te 
Antwerpen op 25 september 2010. 

1. Inleiding 
Deze bijdrage handelt over de evolutie van de discipline "klinische chemie" in de opleiding tot 
apotheker in België. Deze discipline startte in België onder de benaming "medische chemie", maar 
wordt thans meestal aangeboden als "medische biochemie". Dit opleidingsonderdeel is thans 
uitgegroeid tot een echte specialisatie, die meestal "klinische biologie" genoemd wordt. Deze 
specialisatie zal in deze bijdrage slechts zijdelings aan bod komen<2

). 

De klinische chemie kan kortweg gedefinieerd worden als analytische chemie voor medische 
doeleinden. In het Frans, in het Engels en het Duits worden verschillende termen gebruikt om deze 
discipline te omschrijven. Volgens J. Büttner karakteriseren drie basisconcepten de ontwikkeling 
van deze discipline, namelijk (i) de idee dat een belangrijk deel van de processen in het lichaam van 
chemische aard zijn; (ii) de idee dat deze processen de oorzaak kunnen zijn van ziekten en (iii) de 
idee dat "chemische fenomenen" bij patiënten vastgesteld kunnen worden als "medische signalen" 
en daardoor gebruikt kunnen worden in de diagnose en de prognose van ziekten én in de 
voorspellende waarde van opkomende ziekten<3

). 

2. Het ontstaan en de evolutie van de klinische chemie buiten België 
De echte wisselwerking tussen de ziekteleer en de chemische analyse kon pas starten vanaf de 
periode dat de chemie zelf een zelfstandige discipline werd. Het is echter duidelijk dat van in de 
Oudheid de arts lichaamsvochten bestudeerde om enerzijds een ziekte te herkennen en 
anderzijds om deze te genezen. Meestal wordt de iatrochemische periode aanzien als de eerste 
poging om op een "wetenschappelijke basis" ziekten vast te stellen en te genezen. Paracelsus 
(1493-1541 ), Johannes Baptista Van Helmont (1577-1644) en vervolgens Franciscus Sylvius de Ie 
Boë (1614-167 4) en hun iatrochemische concepten overwonnen de oude humurale theorie(4

). Er 
moet misschien een uitzondering gemaakt worden voor de uroscopie of het "piskijken", dat dateert 
van de Egyptische periode en een opleving kende op het einde van de alchemistische periode. Tal 
van schilderijen uit de 17cte en 18d" eeuw tonen de arts, met of zonder patiënt, kijkend naar het 
urinaal of beter genoemd de matula om kleur, samenstelling en uitzicht van de urine te beoordelen. 
Voor het ontstaan van de klinische chemie moest er gewacht worden op belangrijke chemici: 
Robert Boyle (1627-1691), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848) en Justus Liebig (1803-1873), die niet alleen de scheikunde omvormden tot een 
wetenschappelijke discipline, maar die ook opzoekingen uitvoerden in het domein van de 
fysiologisch-klinische chemie. 
De apothekers zoals François de Fourcroy (1755-1809) en vervolgens zijn leerling Louis Vauquelin 
(1763-1829) waren de eersten die een klinisch chemisch laboratorium 'avant la lettre' oprichtten te 
Parijs in 1791. Tijdens het consulaat en het keizerrijk van Bonaparte werden de vrije beroepen 
gereglementeerd en moesten de artsen opgeleid worden in erkende scholen voor geneeskunde. 
De Franse klinische school kreeg tijdens de eerste vier decades van de 1 gct• eeuw een meer 
wetenschappelijk karakter. Vanaf 1840 verschoof het medische leiderschap in de geneeskunde 
echter van Frankrijk naar Duitsland(5

). 

Het werd steeds duidelijker dat het noodzakelijk was scheikundige evenals microscopische 
technieken te gebruiken voor de diagnose van ziekten(s) Ondanks het feit dat er bvb. in Londen in 
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het Guy's Ziekenhuis individuele chemische analysetechnieken op punt gesteld werden voor de 
diagnose van specifieke ziekten, toch werd in Duitsland de basis gelegd van de fysiologische 
chemie (1840-1900), waaruit de klinische chemie stilaan als een onafhankelijke wetenschappelijke 
discipline ontstond. Het eerste onafhankelijke laboratorium voor klinische chemie werd in 1842 
opgericht in het Juliusspital, het ziekenhuis van de Universiteit van Würzburg door Johann Joseph 
Scherer (1814-1869), oud-student van J. Liebig. Scherer kreeg de leerstoel voor organische 
chemie te samen met het noodzakelijke chemische onderzoek in het Juliusspital. De bewoording 
"klinische chemie" werd voor het eerst gebruikt om het laboratorium te omschrijvenm. In 1844 werd 
in het Algemene Weense Ziekenhuis een pathologisch-chemische laboratorium ingericht door 
apotheker Johann Florian Heller (1813-1871 ). 

Na 1860 trad er een zekere vertraging op in de klinische chemie, die vooral veroorzaakt werd door 
de te beperkte kennis van belangrijke organische moleculen zoals eiwitten en andere stoffen. 
Daarnaast verkozen organische chemici liever een industriële loopbaan dan moeilijke analyses uit 
te voeren op lichaamsvochten en afscheidingsproducten. Bovendien ontstonden nieuwe 
onderzoeksdomeinen zoals de bacteriologie, microbiologie, immunologie en hematologie. 

De ontwikkeling van de fysiologische chemie of de biochemie als nieuwe discipline, bleek zeer 
belangrijk voor de klinische chemie. In 1877 stichtte Felix Hoppe-Seyler (1825-1895) in Straatsburg 
het "Zeitschrift für Physiologische Chemie". Nieuwe analytische technieken werden toegepast: 
polarimetrie, colorimetrie, het gebruik van de centrifuge evenals tal van typische testreagentia en 
uiteindelijk microchemische analyses door Fritz Pregl (1869-1930), die door Ivar Christian Bang 
(1869-1918) toegepast werd op bloedanalyse in 1913(0

). 

Van zeer groot belang is de rondreis die Abraham Flexner (1866-1939) maakte in opdracht van de 
Amerikaanse Carnegie Stichting in de verschillende Europese Universiteiten betreffende de 
geneeskundeopleiding(9

)_ Het rapport en het gevolg dat hieraan gegeven werd maakten dat in het 
begin van de 20•10 eeuw de Verenigde Staten van Amerika toonaangevend werden in het domein 
van de klinische chemie. Otto Knut Folin (1867-1934), geboren in Zweden, kreeg zijn 
basisopleiding tot scheikundige in de Universiteit van Chicago. Door zijn postdoctoraal onderzoek 
in Europa (Zweden en Duitsland) specialiseerde Folin zich in de fysiologische chemie. Hij keerde in 
1898 terug naar de Verenigde Staten. Pas in 1900 kreeg Folin een aanstelling in het Mclean 
Ziekenhuis, een private instelling voor psychiatrie in Massachusetts. Folin kreeg als opdracht 
verbanden te zoeken tussen de urinesamenstelling van mentaal gehandicapte personen. Zijn 
eerste succes boekte hij met de colorimetrische bepaling van creatinine in urine in ·1904. De snelle 
kwantitatieve bepaling van eindproducten van de afbraak van eiwitten in urine betekende een 
doorbraak van de klinische analysetechnieken. In 1914 was Folin in staat deze stoffen in bloed te 
bepalen. Als eerste niet-arts was Folin tot aan zijn dood verbonden aan de Medische School van 
Harvard (4b). 

Stanley Rossiter Benedict (1884-1936) behaalde in 1908 zijn PhD in de fysiologische scheikunde 
aan de Vale Universiteit. In 191 O werd hij verbonden aan de Cornell Universiteit. Zijn onderzoek is 
vooral gekend voor zijn minutieuze bepalingen van glucose in urine en bloed (4bl_ 
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Donald Dexter van Slycke (1883-1971 ), behaalde in 1907 een PhD in de organische scheikunde 
aan de Universiteit van Michigan. Na een postdoctoraal onderzoek bij E. Fisher (1852-1919) te 
Berlijn, werd van Slycke definitief verbonden aan het onderzoekscentrum van het ziekenhuis van 
het Rockefeller's Instituut te New York. Zijn onderzoek was zeer uitgebreid en te samen met John 
Peters (1887-1955) publiceerde hij in 1931-32 het standaardwerk "Quantitative Clinical Chemistry" 
in twee volumina te Baltimore (4b)_ 

Belangrijk voor het klinisch chemisch werk is de ontwikkeling van het autoanalyse toestel waarin op 
een continue manier tegelijkertijd analyses uitgevoerd konden worden van verschillende stoffen in 
allerlei matrices. De eerste voorstellen werden uitgewerkt door Leonard Tucker Skeggs (0 1918), die 
in 1948 een PhD behaalde in de biochemie. De prototypes van zijn autoanalysers werden in 1957 
door de Technican Corporation (New York) commercieel op de markt gebracht. Dit analytische 
systeem bracht een radicale ommekeer teweeg in de klinische chemie (4b)_ 

3. Het ontstaan van de medische chemie in België 
Er werd al meegedeeld dat Johannes Baptista Van Helmont (1577-1644) een vooraanstaande rol 
speelde tijdens de iatrochemische periode(1°). De medische faculteit van de oude Universiteit van 
Leuven opgericht in 1425 was één van de eerste faculteiten bij de oprichting. Er werd pas in 1685 
een leerstoel voor de scheikunde opgericht. De meeste titularissen van deze leerstoel 
beschouwden hun benoeming als een overstapje in afwachting van een belangrijker leerstoel in de 
Faculteit voor Geneeskunde. In 1773 werd deze ingenomen door apotheker Karel Van Bochaute 
(1732-1793). Hij was de enige titularis die belangstelling had voor het chemisch onderzoek, wat tot 
uiting kwam door in 1778 een dissertatie te publiceren over de samenstelling van galstenen. 

Als gevolg van het feit dat onze gewesten tot in 1830 voortdurend onderworpen waren aan 
vreemde heersers, trad er op intellectueel vlak een totale ontluistering op. Wel werden tijdens de 
Nederlandse periode (1814-1830) door Willem I aan de drie opgerichte universiteiten te Gent, 
Leuven en Luik, medische faculteiten opgericht. Na de Onafhankelijkheid in 1830 werd in 1835 het 
hoger onderwijs hervormd. Naast twee rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, ontstonden twee vrije 
universiteiten te Brussel en te Leuven. Om de gelijkwaardigheid van de af te leveren diploma's te 
verzekeren én om het principe van de vrijheid van het onderwijs te eerbiedigen, werd besloten dat 
de academische graden afgeleverd zouden worden door Centrale Jury's die te Brussel zouden 
zetelen. De gecentraliseerde jury's en het éénvormig examensysteem waren funest voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Naast de universiteiten kwamen de artsen ook aan bod in de Academie voor Geneeskunde 
( opgericht in 1841) en verschillende medische verenigingen. Er bestaan echter geen publicaties 
over het onderwijs en het onderzoek in de "medische chemie" in de opleiding tot arts in de 
Belgische universiteiten. Sinds de onafhankelijkheid had België ook een eigen leger, waarin een 
uitgebreide gezondheidsdienst tot ontwikkeling kwam(11

l. 

Enkele merkwaardige feiten over de "medische chemie" in de 19ct• eeuw kunnen onderlijnd worden. 
Richard Boddaert (1834-1909) werd aan de Universiteit van Gent achtereenvolgens doctor in de 
natuurwetenschappen in 1855 en doctor in de geneeskunde in 1858. Hij genoot een 
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postuniversitaire scholing te Londen en te Parijs, o.m. bij Claude Bernard (1813-1878), fysioloog, 
die hem wees op het belang van proefondervindelijk onderzoek. Dit maakte dat R. Boddaert de 
gangmaker was voor het inrichten van praktische oefeningen in de opleiding tot arts. In 1869 liet 
rector Charles Andries (1821-1878) hem toe de plechtige openingsrede uit te spreken bij het begin 
van het academische jaar "Sur l'importance des études pratiques en médicine". Het was pas in 
1890 dat de wet verplichte praktische oefeningen invoerde. 

De ontwikkeling van de chemische diagnosetechnieken zijn vooral een toepassing van de 
experimentele fysiologie en de fysiologische chemie. Gustave Bruylants (1850-1925), 
gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit te Leuven als apotheker (1872), en als doctor in de 
natuurwetenschappen (1875) werd aangeworven als hoogleraar 
in 1875. In 1878 als gaf hij in de Faculteit Geneeskunde aan de 
artsen gedurende een halve eeuw les in de chemische 
fysiologie en de medische geneeskunde. Jean Brachet 
(1869-1930), professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, 
scheef hierover dat G. Bruylants, de eerste titularis was in 
de chemische fysiologie en dat het 25 jaar duurde alvorens 
Brussel een cursus chemische J.., ,~;f~}lJ!~}.ftl\Î;1,,,,

1 
fysiologie oprichtte en 50 jaar 

vooraleer dit voorbeeld gevolgd n,,,~','!~')''t·ri,:t:,:\; 
1
~::L(!t~t.'tl':'.f::., werd door de rijksuniversiteiten'12

). 

Het eerste handboek over de medische analyse "1 België is van de hand van de Gentse professor 
Ferdinand Dauwe (1881-1948) die in 1919 belast werd met de polykliniek voor inwendige ziekten. 
Hij publiceerde in 1922 zijn standaardwerk "Diagnostic et analyses cliniques élémentaires". Dit 
werk was het resultaat van vele jaren verzamelen van documentatie over de meest moderne 
laboratoriummethodes- en technieken, die samen met klinische gegevens het mogelijk moesten 
maken om de diagnose van ziekten vast te stellen. 

4. Klinische chemie en Farmacie in België 

~-- .... I?.~. ~P.<?.~~-~~~~~~ -~~-~~~~!~_C?h~ .'?h~'-1)_i~ 
Omdat de apotheker in de medische gemeenschap de enige academicus was die sinds 1876 
tijdens zijn opleiding theoretische en praktische vakken gevolgd had over de "analytische en 
toxicologische scheikunde", lag het voor de hand dat de apotheker in staat was klinische analyses · 
uit te voeren. Vanaf 1876 had hij eveneens praktische oefeningen gevolgd over "microscopisch 
onderzoek". In 1908 publiceerde apotheker V. Barthélemy een werk getiteld "Guide pratique de 
/'analyse des urines'113

l_ Dit werk, dat het resultaat was van zijn persoonlijke opzoekingen, was 
speciaal bestemd voor de studenten in de farmacie en voor zijn collega's apothekers. Het boek 
vermijdt de theoretische achtergrond, maar is gericht op de praktijk. Het beschrijft de studie van de 
neerslag in de urine, de bepaling o.a. van albumine, ureum en suiker in de urine en geeft een lijst 
weer van toestellen en reagentia die noodzakelijk zijn om urine te onderzoeken. Helaas is er verder 
geen informatie gevonden over V. Barthélemy. 

~'. _ ... I?.~. ~ iJ_iJ~! r~ -~P.~m~~~r. i_ i:i. ê~!gië 
In tegenstelling tot andere landen bvb. Nederland, is er tot op heden weinig informatie te vinden 
over de Belgische Militaire Farmacie'14

i_ G. Barthet gaf in 1932 een overzicht van de organisatie van 
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de Militaire Farmacie in Europa(15
l_ Voor België vermeldde hij, dat het leger 70 actieve apothekers 

telde, die vooral belast waren met de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen, maar die ook 
gevraagd werden om de eetwaren, noodzakelijk in het leger, te analyseren, evenals de biologische 
analyses en de bacteriologische opzoekingen. 

J. Thomann, hoofdapotheker van het Zwitserse leger en verbonden aan de Universiteit van Bern, 
gaf tijdens het Congres voor Farmacie te Luik in 1934, een lezing over "La science pharmaceutique 
dans les congrès internationaux de médecine et de pharmacie militaires (C.I.M.P.M.)" met een 
overzicht van de farmaceutische onderwerpen die aan bod kwamen tijdens deze internationale 
congressen, die in 1920 gestart werden onder het initiatief van geneesheer-generaal-majoor Jules 
Voncken. Niet alleen de onderwerpen die aan bod kwamen, maar ook de auteurs, waaronder 
talrijke militaire apothekers, van 1920 tot en met 1933, toen het 7de congres gehouden werd te 
Madrid, zijn interessante bronnen om ook voor België een geschiedenis van de Militaire Farmacie 
op te stellen(1

s)_ 

De geschiedenis van de Militaire Farmacie in België is inderdaad niet duidelijk beschreven. In het 
boek "500 jaar militaire geneeskunde in België" (nota 11) kan men deze fragmentarisch afleiden. 
Vanaf het ontstaan en de organisatie van de Gezondheidsdienst van het Belgische Leger na de 
onafhankelijkheid op 5 januari 1831, via de Eerste en Tweede Wereldoorlog, belandt men in 1946 
waar de oprichting van een School voor Officieren van de Gezondheidsdienst wordt besproken. 
Hier wordt duidelijk dat de officieren- apothekers die naar het beroepskader wensten over te 
stappen, gedurende vijf weken specifieke cursussen moesten volgen alsook praktische stages in 
het laboratorium. Aan de verschillende militaire ziekenhuizen die België in de 19c1e en 20s10 eeuw 
kende, waren militaire apothekers verbonden. De dossiers van deze personen zijn opgeslagen in 
de militaire archieven. Dit congres vond plaats te Antwerpen daarom is er getracht informatie te 
vinden over André Liétard (1920-1996), die van in 1949 hoofd was van het klinische laboratorium 
van het Militaire Ziekenhuis te Antwerpen alsook van het Instituut Bunge. Na zijn op rust stelling 
werd hij in 1979 onbezoldigd consulent in het pas opgerichte klinisch laboratorium van het 
Academisch Ziekenhuis, op dat ogenblik verbonden aan de Universitaire Instelling Antwerpen(17

l. 

Een andere militaire apotheker is André Defalque (1911-1986). Het diploma van apotheker 
behaalde hij in 1935 met de grootste onderscheiding aan de Université Catholique de Louvain. Hij 
nam dienst in het leger in 1936, maar liep te Utrecht en te Londen stages in de biologie. In 1939 
werd hij benoemd als luitenant-apotheker. Na de oorlog werd hij ingedeeld bij het laboratorium van 
het militaire hospitaal te Brussel. Zijn chef, kolonel- geneesheer R.P.A. Devester, duidde in 1946 de 

jonge Defalque aan om de klinische biologie te onderwijzen aan de 
Applicatieschool van de Gezondheidsdienst. Hij was op dat ogenblik kapitein
apotheker. Tussen 1946 en 1957 maakte Defalque van zijn verlofdagen 

. gebruik om zich te Parijs verder bij te scholen in de klinische biologie. In 1958 
werd hij naar Saclay gezonden om het gebruik van radioactieve elementen in 
de klinische biologie aan te leren. Tot aan zijn op rust stelling als militair in 
1963, met de graad van luitenant-kolonel-apotheker, was hij directeur van het 
Centraal Laboratorium van de Gezondheidsdienst, ondanks de tegenstand 
van de artsen (1s)_ Zijn aanzienlijke invloed en gezag straalden ook uit naar de 

;;>:,:::;,.,::::-·.::::'::: ;,··:~:,.:··:~ andere laboratoria waarvan in het merendeel de eindverantwoordelijkheid 
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werd toevertrouwd aan officieren apothekers die door hem geschoold werden. In dat zelfde jaar 
nam zijn loopbaan nam zijn loopbaan een academische wending, en dit tot in 1982, door zijn 
aanstelling als docent aan de Université Catholique de Louvain. Aan deze universiteit ontwikkelde 
hij zich als drijvende kracht in de opleiding van apotheker- specialist. Zijn bijdrage in het tot stand 
komen van de Wet van 1 0 november 1967 op de Uitoefening van de Geneeskunde, vooral met 
betrekking tot de analyses van de klinische biologie, kan moeilijk overschat worden. 

P.~ .in~~rm~~!~i:-i-~J~ .<?~f!gr~~-~~!"! y~~r .f~rm~ç_i~(
19

) 

In de reeks van internationale congressen, gestart in 1865 te Brunswijk, kwam vanaf het vijfde 
congres, dat in 1881 te Londen gehouden werd, systematisch het onderwerp "de 
farmacieopleiding" aan bod. Het leidt geen twijfel dat deze congressen aanleiding gaven tot een 
verbreding én optimalisering van de opleiding tot apotheker. Tijdens het 1 od• congres te Brussel in 
1910 werd uitvoerig gedebatteerd over het invoeren van onderdelen van de klinische chemie in de 
opleiding tot apotheker(2o). 

Ook tijdens het 11d• congres in 1913 dat gehouden werd te Den Haag-Scheveningen, kwam het 
onderwerp over de opleiding tot apotheker uitvoerig aan bod. Eerst gaf professor G. Hondius
Bolingh een uiteenzetting over "Het onderwijs aan de pharmaceuten"; vervolgens W.C. De Graaft 
uit Leiden over "Over de opleiding van apothekers"; Henri L. Taylor uit de Verenigde Staten gaf een 
overzicht over de apothekersopleiding in de verschillende landen; N. De Matolcsy uit Hongarije had 
ook een bijdrage over dit onderwerp en tenslotte besprak professor Fernand Ranwez (1866-1925) 
uit Leuven "L 'éducation pharmaceutique". De Graaft stelde voor "physiologisch-pathologische 
onderzoeksmethoden" op te nemen in het farmacieonderwijs . F. Ranwez stelde uitdrukkelijk dat de 
apotheker de arts ten dienst zou moeten staan voor de analyse van urine en andere fysiologische 
en pathologische onderzoekingen van lichaamssecreties, nuttig voor de diagnose van ziekten. In 
zijn besluit onderlijnde Ranwez dat hiervoor absoluut vakken moesten voorzien worden in de 
opleiding tot apotheker. Dit voorstel werd unaniem aanvaard (21

). 

5. De klinische chemie in de opleiding tot apotheker in België 

~--- .. . 9.P.r!ç_l)~_i_r:ig_y~f! .1:-~tv~k '.'_l_<_l~f! !~_çh~ f !°!~i:D.i~" 
Het vak "klinische chemie" in de opleiding tot apotheker werd ingericht naar aanleiding van de wet 
van 21 mei 1929 op de toekenning van de wettelijke academische graden. De programma's in de 
verschillende faculteiten werden grondig aangepast en het aantal wettelijke diploma's steeg van 15 
naar 25. De behandeling van deze wet heeft niet minder dan 5 jaar (van 1924 tot 1929) in beslag 
genomen. Minister Pierre Nolf (1873-1953), hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Luik, 
had al op 26 februari 1924 een wetsontwerp neergelegd dat de wetten van 1890 en 1891 moest 
vervangen(22

). 

De invoering van de cursus in de opleiding tot apotheker werd al vermeld in artikel 17 (later artikel 
16) van de wet en werd genoemd "de beginselen der geneeskundige scheikunde" bij de practica 
was een opzoeking voorzien "van geneeskundige scheikunde" (in het Frans: "les éléments de 
chimie médicale")(23

)_ Voor de opleiding tot arts werd in de nieuw ingerichte kandidatuur een vak 
ingevoerd de ''fysiologische scheikunde". 
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Voor het wetsontwerp P Nolf van 26 februari 1924 werden adviezen van de universiteiten 
gevraagd, van de academiën, en andere belangrijke instellingen(22

). In de Academie voor 
Geneeskunde werd van in 1920 een werkgroep aangesteld om aanbevelingen te doen aan de 
regering over "La réforme de /'enseignement médica/". Op 26 juni 1920 overleed een lid T. 
Debaisieux ( 184 7-1920) en Fernand Ranwez ( 1866-1925) werd voorgesteld om de overledene te 
vervangen(24

)_ In de zitting van 26 februari 1921 stelde F. Ranwez zijn voorstel voor in verband met 
de hervorming tot de opleiding tot apotheker waaronder de invoering van het nieuwe vak "chimie 
médicale"(2s). 

b. _ D.e_profe.ssoren-:tituladsJdinis.che che.mjejn.de.oplejding tot.apotheker in B.eJgië. 
In de bijlage van deze publicatie is een overzicht gegeven van de chronologisch gerangschikte 
titularissen van de klinische chemie in de verschillende universiteiten tot op heden. Enkel de 
overleden professoren zullen kort behandeld worden. 

De Universiteit van Gent 
Vincent Evrard (1896-1995) behaalde het diploma van apotheker aan de Universiteit te Gent in 
1923 en dat van doctor in de natuurwetenschappen in 1929. Al in 1924 werd hij benoemd voor de 
Nederlandse cursus in de Algemene Scheikunde bij de Ingenieursscholen, toegevoegd aan de 
Universiteit te Gent. Hij gaf les aan verschillende scholen o.a. de Provinciale Verpleegsterschool te 
Gent. Bij KB van 21 oktober 1932 werd hij benoemd tot docent aan de geneeskundige faculteit voor 
de Franse en Nederlandse cursussen in de farmaceutische scheikunde. Bij KB van 18 januari 1933 
werd de nieuwe cursus "Beginselen der geneeskundige scheikunde"toegevoegd aan zijn opdracht 
evenals de nieuwe cursus in de "farmaceutische plichten/eer". Zoals blijkt uit de onderwerpen in zijn 
publicaties heeft V. Evrard vooral onderzoek uitgevoerd in het domein van de analytische chemie, 
meestal toegepast op het onderzoek der geneesmiddelen. Zijn 34 opgesomde publicaties telt 
slechts één publicatie over "de bepaling van de albumine in de urine". Hij publiceerde drie 
handboeken in 1930 en 1943 over de minerale chemie en in 1944 één der eerste handboeken over 
de farmaceutische plichtenleer(26

). In 1950 werd V. Evrard om "gezondheidsredenen" op pensioen 
gesteld <21

). 

V. Evrard werd opgevolgd door Romain Ruyssen (1901-1979) (foto). Na het behalen van het 
diploma van apotheker aan de Universiteit van Gent in 1924, promoveerde hij te Brussel tot doctor 
in de scheikundige wetenschappen in 1928. Hij bekwaamde zich eerst te Gent (in de laboratoria 
van R. Goubeau en J. Gillis) en daarna in Nederland (in het laboratorium van A. Aten te Amsterdam 
en te Utrecht bij de professoren L.K. Wolf en H.R. Kruyt). In 1938 verbleef hij in het laboratorium voor 

biochemie en colloïdchemie van professor R. Goetner in Minneapolis (VS). 
Ondertussen was hij in 1934 te Gent benoemd in de opleiding tot apotheker. In 
1948 volgde hij E. Evrard op voor de cursus "Beginselen der geneeskundige 

· chemie". Hij werd in 1958 de medestichter en eerste voorzitter van de Belgische 
Vereniging voor Klinische Chemie. Hij werd tot het emeritaat toegelaten in 1971. 
In 1968 ontving hij de Gouden H0st-Madden- medaille voor "zijn grote 
verdiensten in de fysische chemie en in de klinische analyse". Hij startte ook de 
standaardisatie van farmaceutische enzymen. Op 21 juli 1971 werd hem een 
hulde boek overhandigd(2

s)_ In dit boek is een merkwaardige bijdrage opgenomen 
van zijn Franstalige collega C. Heusghem "Le check up dans Ie domaine de la 
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chi mie c/inique". Na zijn emeritaat bleef R. Ruyssen actief. In 1978 werd zijn laatste boek, waarvan 
hij samen met zijn oud-student en collega A. Lauwers de uitgever was, gepubliceerd 
"Pharmaceutical enzym es, properties and essay methods'129

l. 

De Universiteit van Luik 
Aan de Universiteit te Luik richtte René Vivaria (1887-1970) al in 1924 een facultatieve cursus in 
voor de opleiding tot apotheker nl. "Chimie médicale"; tegelijkertijd kreeg hij de gelegenheid om in 
het ziekenhuis "Hópital de Bavière" een onderzoekslaboratorium in te richten. R. Vivaria behaalde 
aan de Universiteit te Luik het diploma van apotheker in 1909 met onderscheiding. In 1911 
promoveerde hij met onderscheiding tot doctor in de scheikundige wetenschappen. In 1920 volgde 
hij zijn leermeester Armand Jorissen (1853-1920) op voor het vak "Denrées alimentaires" en de 
"Pharmacie pratique". Na verschillende verblijven in het buitenland (Degrez, G. Bertrand, Javillier in 
Parijs) en (Schaeffer te Straatsburg) werd Vivaria in 1929 benoemd tot gewoon hoogleraar en werd 
hij, dankzij zijn adviezen aan de regering, benoemd voor de vakken "Chimie médicale" en de 
"Déontologie". Zijn onderzoek was eerst hoofdzakelijk gericht naar het domein van de bromatologie 
en pas daarna interesseerde hij zich steeds meer voor fundamentele biologische problemen. Met 
zijn voornaamste medewerker, Camille Heusghem, werd zijn onderzoek sinds 1945 verlegd naar 
het domein van de steroïdale hormonen. Als lid van de Hoge Gezondheidsraad stelde hij talrijke 
rapporten op betreffende de toxicologie en de hygiëne. In deze functie richtte hij zijn onderzoek 
vanaf 1950 naar de aanwezigheid van additiever ;n eetwaren; vervolgens werd hij een pionier in de 
toxicologische aspecten van milieuproblemen. Na zijn emeritaat in 1957 werd hij door de regering 
van Iran verzocht om te Téhéran les te geven in de toxicologie. 

In 1957 werd Vivaria opgevolgd door C. Heusghem (0 1922). Ook al wordt er in deze mededeling 
alleen iets vermeld over de overleden titularissen van de klinische chemie. Er dient echter een 
uitzondering gemaakt te worden voor C. Heu?ghem die van 1957 tot 1987 titularis was van o.a. het 
vak "Analyse médica/e". Hij werd in 1945 apotheker aan de Luikse Universiteit met de grootste 
onderscheiding, vervolgens in 1949 doctor in de farmaceutische wetenschappen en tenslotte in 
1957 geaggregeerde van het hoger onderwijs op een thesis " Contribution à /'étude analytique et 
biochimique des oestrogènes nature/s". Hij specialiseerde zich aan verschillende buitenlandse 
universiteiten (Parijs, Straatsburg en Zürich). Hij behaalde talrijke prijzen. Al in 1945 werd hij 
assistent aan de Universiteit van Luik. Na zijn benoeming als titularis van de klinische chemie, werd 
hij in 1960 directeur van het laboratorium voor chimie médicale aan het ziekenhuis "Hópital de 
Bavière". Zoals hijzelf schreef "à la fin du 2ièm• guerre mondiale, la chi mie médicale était ce qu'est Ie , 
solfège au Réquiem de Mozart'' (sic). Hij werd de pionier van de bepaling van de steroïdale 
hormonen en hun metabolieten in biologische vochten. Hij publiceerde meer dan 300 
wetenschappelijke publicaties. Na R. Ruyssen werd C. Heusghem de tweede voorzitter van de 
Société Beige de Chi mie Clinique. Hij lag aan de basis van de integratie van het laboratorium voor 
medische chemie in het Academisch Ziekenhuis te Sart Tilman. R. Ruyssen en C. Heusghem 
kunnen voor België aanzien worden als de pioniers voor de klinische biologie. 

C. Heusghem werd in 1987 opgevolgd door Jacques Gielen (1940-2004). Hij behaalde het diploma 
van apotheker aan de Universiteit van Luik in 1963 met grote onderscheiding. In 1970 promoveerde 
hij tot doctor in de experimentele biomedische wetenschappen. Van 1970 tot 1973 werkte J. Gielen 
aan het National lnstitute of Health in Bethesda (VS) in samenwerking met D. Nebert en P. Lerer 
over de moleculaire genetica. In 1975 promoveerde hij te Luik als geaggregeerde van het hoger 
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onderwijs. Hij werd in 1979 benoemd tot geassocieerd docent voor de "chimie médica/e" en richtte 
een interfacultair onderzoekscentrum op over de moleculaire en cellulaire therapie. Hij deed 
belangrijke ontdekkingen in het domein van de regulatie van enzymen die betrokken zijn bij het 
metabolisme van geneesmiddelen. Hij was niet alleen een hoog aangeschreven wetenschapper, 
zoals ook bleek uit zijn functie als hoofd -editor van Biochemical Pharmacologie, maar ook een 
bijzonder gewaardeerd diensthoofd van het Centrale Laboratorium Medische Chemie en 
Toxicologie van het Luikse Universitaire Ziekenhuis. Zijn overlijden op 22 januari 2004 liet een 
leegte na die pas na enige tijd kon ingevuld worden met de aanstelling van J.P.Chapelle.(3°). 

Université Catholigue de Louvain/Katholieke Universiteit van Leuven 
Paul Putzeys (1897-1983) (foto 1) werd apotheker en vervolgens doctor in de scheikundige 
wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain. Hij deed postdoctoraal onderzoek in de 
VS. bij T.W.X. Richards, de eerste Amerikaanse Nobelprijswinnaar scheikunde. Terug te Leuven 
werd hij in 1923 aan de universiteit benoemd om o.a. de medische chemie te doceren in de beide 
taalstelsels aan het Farmaceutisch Instituut. Tijdens twee studieverblijven verbleef hij te 
Kopenhagen bij S. Sörensen en in Zweden bij T. Svedberg, Nobelprijswinnaar Chemie, 1926. 
Tijdens zijn professoraat deed P. Putzeys vooral onderzoek naar de bepaling van het moleculaire 
gewicht van de proteïnen en de studie van de electroforese. In 1947 stichtte hij het onderwijs in de 
biochemie in de faculteit wetenschappen. Zijn oud-studenten apotheker herinneren zich hun 
leermeester "Medische chemie" als een vlotte lesgever die met alle aandacht het vak onderwees<31

l. 

Zoals hoger vermeld werd in 1963 André Defalque (1911-1986) benoemd als chargé de cours 
extraordinaire voor de "Compléments de chimie médicale"met het bijbehorende practicum. Na de 
splitsing van de Université Catholique de Louvain in 1969 ging A. Defalque over naar de Ecole de 
Pharmacie te Louvain-en-Woluwé, waar hij in 1982 opgevolgd werd door Alexander Hassoun 
(1929-2008) <32)en Jean-Pierre Dinant (0 1932). 

Voor het Nederlandse taalstelsel werd P. Putzeys in 1965 opgevolgd door Hubert-Jozef Claes 
(1915-2007), (foto 3) als suppleant van P. Putzeys. Jozef Claes behaalde in 1939 aan de Leuvense 
Universiteit het diploma van apotheker met grote onderscheiding<33

l en in 1941 het diploma van 
scheikundig expert. Hij werd in 1942 benoemd tot werkleider bij de professoren P. Putzeys en R. 
Dequeker. In 1945 werd hij benoemd als directeur van het laboratorium voor medische scheikunde 
in de universitaire klinieken St.-Rafaël en dit tot in 1984. Hij werd in 1949 lesgever voor de 
"Medische chemie" aan de Rega School en in 1957 benoemd als lector aan de universiteit. Hij ging 
op emeritaat in 1984. In zijn laboratorium werd veel aandacht besteed aan nieuwe analytische 
technieken, o.a. de elektrochemische bepaling van serumijzer en de ijzerbindingscapaciteit door 
coulometrie, de bepaling van geïoniseerd calcium in plasma, de studie van de osmolaliteit in serum 
en urine, de enzymatische bepaling van oxalaat in urine. Verder onderzoek werd verricht over de 
immunologische bepaling van kreatinekinase isoënzymen. Er werd een vergelijkende studie 
gemaakt van de scheidings - en bepalingstechnieken van hoge dichtheids lipoproteïne cholesterol. 
Een 20-tal eindwerken werden onder leiding van J. Claes uitgewerkt, waarvan de helft betrekking 
had met de klinische chemie. In 1965 gaf J.H. Claes zijn eerste handboek uit "Klinische chemie", 
uitgeverij L. Wouters, Leuven, 439 blz. Dit werk was in de eerste plaats bedoeld voor de klinische 
laboratoriumassistenten. De zeer nauwgezette en betrouwbare beschrijvingen van de 
laboratorium methodologie maakten echter dat dit werk uitgroeide als het referentie naslagwerk bij 
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de dagelijkse praktijk in de Vlaamse laboratoria. In oktober 1972 werd J. Claes verkozen als actief 
lid door de in 1817 opgerichte NewYorkse Academie voor Wetenschappen, dit als waardering voor 
zijn leerboek over de klinische chemie. J.Claes was in 1947, als enige buitenlander, medestichter 
van de in dat jaar opgerichte Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie(37

i. In 1977 
publiceerde hij bij dezelfde uitgever een deel 1 "Medische biochemie", 380 blz. J. Claes was een 
zeer bescheiden persoon, getuige hiervan een citaat uit een van zijn laatste brieven " .... Ik 
beschouwde mij als een simpele kasseilegger van silicaten waaruit, eens in de toekomst, de 
volledige klinische biologie zou openbloeien" (sic/34

l_ 

1. Putzeys 2.Ranwez 3.Claes 

Université Libre de BruxellesNrije Universiteit van Brussel 
Léon Herlant (1873-1968), zoon van Achille Herlant (1850-1927) werd apotheker aan de 
Universiteit van Brussel en na een verblijf aan de Universiteit te Straatsburg promoveerde hij te 
Brussel tot doctor in de natuurwetenschappen. In 1907 volgde hij zijn vader op als titularis van de 
cursus "Levensmiddelenleer'' en na het overlijden van Alphense Van Engelen (1861-1921) nam hij 
het vak toxicologie over. Een jaar nadien in 1922 werd hij de eerste titularis voor het vak "Klinische 
chemie". L. Herlant hield zich vooral bezig met het onderzoek naar de vervalsing van eetwaren. 

In 1946 werd Jacques Thomas (1904-1975), na het emeritaat van L. Herlant, titularis van het vak 
"Chimie médica/e". Jacques Thomas behaalde in 1929 het diploma van apotheker aan de 
Brusselse Universiteit. Hij deed onderzoek naar de bepaling van bloedsuiker met polarimetrische 
methoden en promoveerde in 1931 tot doctor in de farmaceutische wetenschappen. Hij werd 
vervolgens assistent en werkleider bij E.J. Bigwood (1891-1975). Gedurende verschillende jaren 
deed hij onderzoek in het laboratorium voor biologische scheikunde in het Instituut Solvay voor 
fysiologie. Daarna deed hij een stage bij Victor Henri (1872-1940) te Luik waar hij zich toelegde op 
de studie van het ultraviolette deel van het spectrum, een techniek die hij gebruikte om de vorming 
van porfyrines in de fysiologie en de pathologie te bestuderen. Zijn onderzoek betekende een 
enorme bijdrage in verband met het metabolisme van hemoglobine, myoglobine en cytochroom c. 
In 1934 behaalde hij met dit onderzoek de titel van geaggregeerde van het hoger onderwijs in de 
biochemische wetenschappen. Jacques Thomas volgde de lessen van Nobelprijswinnaar 
Geneeskunde 1937 Szent-Györgi, titularis van de Francqui-leerstoel te Luik. In 1939 was hij de 
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laureaat van de driejaarlijkse prijs Auguste Slosse. Na de sluiting van de Brusselse Universiteit 
werd J. Thomas benoemd als titularis van o.a. de "Chimie médicale". In 1947 publiceerde hij te 
samen met Jean Barre een boek "Dosages biologiques et controle des médicaments". Hij werd in 
1961 lid van de Académie royale de Médecine de Belgique". Hij ging in 1974 op emeritaat(35

>_ 

Na de splitsing van de Université Libre de Bruxelles in 1969 werd Herman Friederich Wachsmuth 
(1909-1972) in de Vrije Universiteit van Brussel aangesteld als titularis voor de vakken 
farmacognosie en microscopische onderzoekingen. Hij werd in 1970 van deze vakken ontlast en 
werd titularis van de vakken medische chemie, bromatologie en toxicologie. Als geboren 
Antwerpenaar volgde H. Wachsmuth zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum en werd 
hij in 1932 apotheker aan de Université Libre de Bruxelles. Aan diezelfde instelling promoveerde hij 
in 1934, met grote onderscheiding, tot doctor in de farmaceutische wetenschappen onder leiding 
van professor H. Wuyts (1872-1966) over een onderwerp uit de organische chemie. Hij volgde nog 
postdoctoraal onderzoek in de laboratoria van E. Bigwood en A.Dalcq (1893-1973) te Brussel, 
waar hij een getuigschrift in de fysiologische scheikunde behaalde. In 1968 nam hij de leiding op 
zich van de laboratoria voor chemie en biochemie in het Stuyvenberggasthuis en het 
Elisabethgasthuis. H. Wachsmuth publiceerde 72 wetenschappelijke artikelden, meestal als enige 
auteur, wat getuigt van een intens onderzoek. H. Wachsmuth was lid van verschillende 
verenigingen. Hij volgde C. Heusghem op als derde voorzitter van de Belgische Vereniging voor 
Klinische Chemie en was actief in de Vlaamse Chemische Vereniging, waar hij van 1949 tot 1960 
penningmeester was en in 1965 ondervoorzitter. Zijn plotse overlijden kwam in 1972(35>. 

~:. P~. ~~~g_i_~~h~.Y~-~~-r:-Jg!~g ~<?.<?.~. ~.IJ~!~C-~~ _ç~-~-~~~~~<?.<?~~~~ ê~!g~ ~~ Ç_f:l_i~!~ Ç_IJ~!q~~
Deze vereniging werd opgericht op 20 november 1958 met als eerst leden: R. Ruyssen, H. 
Wachsmuth, J.V. Joossens, A. Defalque, A. Standaert, R. Delrue, M. Hebbelynck, H. Van 
Cauwenberghe, P. Osiski, A. Vermeulen, C. Heusghem en V. Conard. De eerste voorzitters waren 
achtereenvolgens R. Ruyssen, C. Heusghem, H. Wachsmuth en A. Defalque. Nieuwe statuten 
verschenen in het Staatsblad van 28 december 1979. 

Omdat deze aparte specialisatie van klinisch bioloog in de loop van haar ontstaan veel wijzigingen 
onderging - voor wat betreft toelatingsvoorwaarden, duur en vooral inhoud - kan in dit artikel op 
deze specialisatie niet ingegaan worden(37

>_ 

6. Besluit/Samenvatting 
In dit artikel wordt opkomst van de klinische chemie als een nieuwe wetenschappelijke discipline 
beschreven. Voor België werd deze discipline in 1929 opgenomen als verplicht vak in de opleiding 
tot apotheker. Deze opname was het gevolg van adviezen van universiteiten (bvb. prof. R. Vivario te 
Luik), van de académie de médecine (prof. F. Ranwez) en van de internationale congressen voor 
Farmacie. 
De verschillende overleden titularissen van dit vak in de verschillende Belgische Universiteiten 
worden besproken. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op het feit dat de klinische biologie een veel 
bredere aparte opleiding is, waarvan de klinische chemie slechts een onderdeel is. 
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Naschrift: 

Bij K.B. van 19 september 1841 werd de Académie royale de Médecine opgericht. Er waren 6 
secties voorzien, waaronder sectie 5: Matière médicale, pharmacie, chimie médicale. In de 
Nederlandstalige tekst van de wet staat: 5e afdeling: Geneeskundig gebruyk der geneesmidde
len, artseneymengkunde, scheykunde met betrekking tot de geneeskunde. 
De eerste leden waren, H-J Froidmont (1781-1859), A.D.De Hemptinne (1781-1854), 
P.J.Hensmans (1792-1862), M.Martens (1797-1863) en A.V.J. Pasquier (1808-1874) 
De enige die eventueel benoemd was voor de chimie médicale zou Pasquier kunnen zijn, om
dat die Pharmacien en chef was van het militaire ziekenhuis te Liège. Zijn levensbeschrijving 
is gegeven op blz.16 in het artikel" De toxicologie in de opleiding tot apotheker in België", 
Bull. Kring Gesch. Ph. in Benelux, 59, 117 (2009)13-27. 

Noten 

(1) Deze bijdrage maakt deel uit van onderzoek naar de zuivere en de toegepaste analytische 
scheikunde in de opleiding tot apotheker in België (a). De geschiedenis van de zuivere analytische 
scheikunde werd beschreven door D.T. Burns en H. Deelstra Analytica/ chemistry in Belgium: an 
historica/ overview, Microchimica Acta, 2008, 161, 44-46 (b). De geschiedenis van de 
bromatologie of voedselchemie is gepubliceerd door H.Deelstra De apotheker, het ontstaan en de 
evolutie van de voedselchemie in België. Bull. Kring Gesch. voor de Pharmacie in Benelux, 2008, 

5-17 , en in Farmaleuven Info, maart 2008, 15-29. Ten slotte werd (c) de geschiedenis van de 
toxicologie gepubliceerd door H.Deelstra De toxicologie in de opleiding tot apotheker in België. 
Bull. Kring Gesch. voor de Pharmacie in Benelux, 2009, 59, 13-25, en in Farmaleuven Info, 
december 2009, 95-114. 

(2) Het is merkwaardig dat de specialisten in de klinische biologie zowel nationaal (Belgische 
Vereniging voor Klinische Chemie/Société Beige de Chimie Clinique) als internationaal 
(International Federation of Clinical Chemistry) de term "klinische chemie" in hun naam 
opgenomen hebben. 

(3) J. Büttner gebruikt deze drie concepten in zijn publicatie "Clinical Chemistry as scientific discipline: 
Historica/ perspectives", Clinica Chimica Acta, 232, 1994, 1-9, om aan te tonen dat deze drie 
concepten sinds het begin van de 19de eeuw aan de basis liggen van de evolutie van de klinische 
chemie als een onafhankelijke discipline. Büttner beschrijft deze concepten uitvoering in zijn 
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publicatie "Leitgedanken in der Geschichte der Klinische Chemie". Med. Hist. J., 25, 1990, 268-
285. 

(4) Van de verschillende boeken die ingaan op de geschiedenis van het ontstaan van de klinische 
chemie kunnen de volgende werken meer informatie geven over de periode v r de 20ste eeuw. 
(a) Enerzijds het boek "Four Centuries of Clinical Chemistry", geschreven door Louis Rosenfeld, 
Gordon and Breach Science Publishers, î 999 (ISBN: 90-5699-645-2) en (b) het boek dat ter 
gelegenheid van het XIII Internationale Congres van Klinische Chemie en het VII Europese 
Congres van Klinische Chemie in 's Gravenhage opgesteld werd door J. Büttner en Ch. Habrich 
"Roots of Clinical Chemistry", Git Verlag, 1987, rondom een uitgebreide tentoonstelling en dat als 
een soort catalogus gebruikt werd. 

(5) Het programma dat door F. de Fourcroy opgesteld werd in î 791 voor de oprichting van klinische 
laboratoria, is uitvoerig beschreven door J. Büttner 'The programme devised in 1791 by Fourcroy 
tor the establishment of clinical laboratories, Tractrix, 1, î 991, 39-48. Fourcroy stelde onder de titel 
"ldées sur un nouveau moyen de rechercher la nature des maladies" voor om een chemisch 
laboratorium op te richten in de nabijheid van ziekenhuisafdelingen. Onder Napoléon werd 
Fourcroy in i 802 aangesteld als directeur-generaal voor het onderwijs. De relatie arts-patiënt werd 
in Parijs hervormd; rond i 820 werd de patiënt niet meer door de arts "geobserveerd" maar wel 
"onderzocht". Het medische leiderschap in Frankrijk stagneerde rond 1840 en verschoof naar 
Duitsland. 

(6) De interactie tussen geneeskunde en scheikunde is beschreven in talrijke publicaties o.a. 
J. Büttner "Die Entwick/ung der Klinische Chemie in Spannungsfe/d zwichen Medizin und 
Chemie", Clin. Chem. Clin. Biochem., 23, 1985, 797-804 en R.H. Shayok "The History of 
Quantification in Medica/ Science", lsis, 52, 1961, 229. 

(7) In het Duits werd "klinische chemie" aanvankelijk verwoord als "pathologische chemie", 
zie nota 3, p. 7. De oprichting van fysiologische leerstoelen in Duitsland in de periode 
van 1840-1850 is uitvoerig beschreven in het boek van R.E. Kohier "From medica/ 
chemistry to biochemistry", Cambridge, University Press, Cambridge (1982) (ISBN: 0-
521-24312-2), 7-33. Het dient vermeld te worden dat J.J. Scherer in 1843 waarschijnlijk 
het eerste handboek schreef op het gebied van de klinische chemie, getiteld: "Chemische 
und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie", Heidelberg. 

(8) Van in 1906 onderzocht Ivar Bang technieken om bloedsuiker te bepalen. In 1916 
publiceerde hij een finale versie van zijn microbepalingen in bloed, zoals chloride, ureum, 
totaal serum, proteïnegehalte, bloedsuiker, lipiden en vocht in "Methoden zur 
Mikrobestimmung einer Blutbestandteile", J.F. Bergmann, Wiesbaden. 

(9) A. Flexner "Medica/ Education in Europe. A Report to the Carnegie Foundation tor the 
Advancement of Teaching", New York (1912), Bull. Carnegie Foundation N° 6. A. 
Flexner had in 1890 een scherpe kritiek neergeschreven in zijn boek 'The American 
College" betreffende de Amerikaanse educatieve praktijken. In zijn rapport toonde A. 
Flexner niet alleen aan dat er in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs teveel medische 
opleidingen bestonden, maar ook dat de opleiding tot arts totaal onvoldoende was. 
Specifiek voor wat betreft de "klinische chemie" was de situatie totaal onderontwikkeld. 
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(10) F.A. Sondervorst gaf reeds aan in zijn werk "Geschiedenis van de geneeskunde in 
België", 1981, Elsevier, Brussel (ISBN-10:90-04105-0), dat Van Helmont door de eeuwen 
heen heftig bekritiseerd werd of uitbundig geroemd (p. 101). Voor de scheikundige 
wetenschappen bracht hij als eerste belangrijke bijdragen tot voornamelijk het ontstaan 
van de kwantitatieve analytische scheikunde. Ook wegens zijn onderzoekingen in het 
domein van de fermentatie en de spijsvertering verdient hij de naam van "vader van de 
biochemie" (zie nota 1.a). 

(11) In 1997 publiceerde de Wetenschappelijke Vereniging van de Militaire Medische Dienst in 
België een uitvoerig boek getiteld "Ask/epios onder de wapens: 500 jaar militaire 
geneeskunde in België" onder leiding van E. Evrard en J. Mathieu (ISBN:90-803576-1-8) 
met heel wat referenties. De oprichting van de verschillende militaire ziekenhuizen 
(Brussel, Antwerpen, enz ... ) en de organisatie van de Gezondheidsdienst van het 
Belgische leger, het Congolees avontuur en de 1 en 2d• Wereldoorlog worden uitvoerig 
besproken met talrijke mooie illustraties en foto's. 

(12) Jean Brachet "Esquisse d'une histoire de la biochemie, de la biologie cellulaire et de 
biologie moléculaire en Belgique", Florilège de Belgique Il, 1980, p. 296-7.Académie 
Royale de Belgique, Bruxelles. 
De opvolger van G. Bruylants werd in 19"8 Fernand Malengreau (1880-1958), die op zijn 
beurt opgevolgd werd door Christiaan de Duve (0 1917), Nobelprijswinnaar Geneeskunde. 
Te Brussel werd in 1908 een leerstoel van fysiologische chemie opgericht door Auguste 
Slosse (1863-1930). A. Slosse publiceerde al in 1896" Technique de Chimie Physiologie 
et Pathologie", Paris, ed. G. Carré, 251 blz. Hij werd opgevolgd door Edouard Jean 
Bigwood (1891-1975), die beschouwd kan worden als de grondlegger van de biochemie 
van de voeding. Te Luik werd de biochemie geïntegreerd in de cursus over de fysiologie 
waarvan Henri Frédéricq (1887-1980) titularis was. Het is echter Marcel Florkin (1900-
1979), die na verschillende jaren onderzoek in het buitenland (Harvard, München, Parijs 
en Cambridge) de vader werd van de biochemie in België. Hij werd in 1934 de eerste 
titularis voor de biochemie. Te Gent werd in 1921 Henri De Waele (1876-1967) benoemd 
voor de cursussen in de algemene en speciale fysiologie. Jean Van de Velde (1897 -
1961) werd in 1925 belast met de cursus fysiologische scheikunde. Onder de impuls van 
E.L. Massart (1908-1988) werd in 1946 aan de Veeartsenijschool een Centrum voor 
Biochemie geïnstalleerd. Vermeld moet worden dat hij samen met M. Florkin in 1959 het 
standaardwerk schreef over "Medische Biochemie". In het "Liber Memorialis (1930-1980), 
Med. Faculteit Gent, 1980, zijn op p. 14-18 de titels weergegeven van de dissertaties 
voor het behalen van de titel van geaggregeerde voor het hoger onderwijs. De talrijke 
onderwerpen over "klinische opzoekingen" tonen aan welk belang er te Gent gegeven 
werd aan de klinische chemie. 
Voor wat betreft de "medische biochemie in België", zijn er vooralsnog slechts sporadisch 
gegevens beschikbaar. 

(13) V. Barthélemy is zeer waarschijnlijk een Belgische apotheker omdat hij zijn werk heeft 
laten drukken bij Henri Lamartin te Brussel. In de tweede helft van de 19de eeuw (1863-
1899) werden tal van werken in Europa gepubliceerd over de klinische analyse vooral 
van urine maar ook van bloed. Een overzicht kan gevonden worden in hoofdstuk VII van 
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L. Rosenfeld (zie nota. 4.a). 
Hier worden ook verschillende technieken toegelicht. 

(14) L. Vandewiele "Beschouwingen bij het uniform van de militaire apotheker in het Belgische 
leger", Farm. Tijdschr. voor België, 55, 1979, 96-99. Voor Nederland werd in 2009 door 
de KNMPh een mooi boekje uitgegeven van verschillende auteurs die gepubliceerd 
hadden over de "Militaire Farmacie in Nederland", onder leiding van S.G. Wicherinck en 
A.I. Bierman (ISBN: 978-90-70605-89-6). 

(i 5) G. Barthet "Rapport sur l'organisation de la Pharmacie Militaire en Europe", Bull. Fed. Int. 
Pharm., 1932, 116-133. Dit rapport van de Franse apotheker G. Barthet werd 
besproken tijdens het XII Congrès International de Pharmacie te Brussel van 30 juli-6 
augustus 1935 (zie Compte-rendu, 855-857). 

(16) J. Thomann "La science pharmaceutique dans Jes congrès internationaux de médecine et 
de pharmacie militaire", Compte-Rendu du Congrès de Pharmacie à l'occasion du 
cinquantenaire de l'lnstitut A. Gilkinet, 16-18 november 1934, Imp. Georges Thone, 
Liège, 238-242. De oprichting van deze congressen komt ook aan bod in het werk van F. 
Evrard en J. Mahieu (zie nota 11, 272-276 en 340-342. Het XXst

" congres werd gehouden 
te Brussel in april 1971, 387.) 

(17) Voor een grondig onderzoek naar mogelijke publicaties betreffende militaire ziekenhuizen 
en militaire apothekers kan men meer informatie inwinnen bij de directeur van de 
universitaire bibliotheek van defensie; ook in de bibliotheek van de vroegere leerstoel 
krijgsgeschiedenis zijn er vermoedelijk publicaties aangaande dit onderwerp. De militaire 
dossiers van recent overleden officieren bevinden zich bij het Ministerie van Defensie, 
divisie personeel (ondersectie Notariaat). Over André Liétard werd een 
stamboekuittreksel bekomen (Stamboeknummer 845903). André F.A. Liétard werd op 12 
mei 1920 te Blaton geboren en stierf bij een ongeluk op 22 februari 1996. Hij volgde het 
Koninklijk Atheneum te Gent en vervolgens was hij gedurende 9 jaar leerling van de 
Koninklijke Cadettenschool te Namen. Hij behaalde in 1946 het diploma van apotheker 
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Na de Tweede Wereldoorlog werd Liétard opgenomen in 
het kader van de beroepsonderofficieren en daarna in dat van de beroepsofficieren. Hij 
doorliep alle graden om ten slotte oprustgesteld te worden in 1975 met de graad van 
luitenant-kolonel-apotheker. Tijdens zijn Antwerpse periode behaalde hij aan het Tropisch 
Instituut certificaten voor verschillende disciplines, noodzakelijk voor de uitoefening van 
zijn taak als hoofd van een klinisch laboratorium. N.B. In het Koninklijk Museum van het 
Leger en de Krijgsgeschiedenis kunnen details opgevraagd worden van lang geleden 
overleden officieren, bv. van Victor Haidant (1847-1905), een voorganger van Liétard. 

(18) André Defalque (Stamboeknummer 036732), geboren op 18 november te Sint-Jans 
Molenbeek en overleden op 30 januari 1986 te Sint- Lambrechts Woluwé was een 
afgestudeerde van de Koninklijke Militaire School (K.M.S.). A. Defalque is sinds 2007 de 
promotiepeter van de 89st

e promotie medische opleiding aan de K.M.S. (zie verder nota 
11, 400). 
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(19) Zie H. Deelstra "Bijdragen van de apothekers tot het wetenschappelijk onderzoek rond de 
eeuwwende", Scientiarum Historia, 26, 2000, 97-108. 

(20) L. De Nobele stelde op het 6de Congres in Brussel (1885) een uitvoerig rapport voor met 
een vergelijkend onderzoek naar het farmaceutisch onderwijs in 28 landen (Compte
Rendu: ed. Van de Vijvere, Bruxelles, 1886, 171-230). Dit rapport werd op de derde 
zittingsdag op 2 september 1885 uitvoerig bediscussieerd, 569-623 en de conclusies 
worden op p. 738 weergegeven. Tijdens het 8st° Congres te Brussel in 1897 stelde H. Van 
Hulst een uitvoerig rapport op {Compte-Rendu: ed. M. Duyk, Bruxelles, 1897, 1-30). Dit 
rapport werd eveneens gevolgd door debatten 406-426. De voorzitter van het 8ste 
Congres, prof.dr.F.Ranwez bejubelde in zijn openingstoespraak voor de algemene 
vergadering de successen die behaald waren, dankzij de inzet van de Algemene 
Belgische Apothekersvereniging over de opwaardering van de opleiding tot apotheker 
(Compte Rendu, 357-358). Op het 10e Congres te Brussel in 1910 gaf Camille Jonas, 
ondervoorzitter van de Koninklijke Vereniqinçi voor Farmacie te Brussel een rapport over 
de vraag betreffende het belang van de introductie in de opleiding tot apotheker van 
microscopische en scheikundige onderzoekingen in bepaalde fysiologische en 
pathologische uitscheidingen (Compte Rendu: ed. A.Schamelhoiut, 32-38,), gevolgd door 
een analoog rapport van de Franse professor Leon Grimbert, 39-46). Tijdens de 
discussies werd beslist, dat naast het onderzoek van de urine ook het onderzoek van de 
feces (coprologie), deel zou moeten uitmaken van de farmacieopleiding (Compte rendu. 
254-264). 

(21) Compte Rendu du Xl'ème Congrès international de Pharmacie, La Haye, 17-21 September 
1913, La Haye, De Avondpostdrukkerij, 1913 (2 vol.). Toespraak door F. Ranwez 315-
404; toespraak W.G. De Graaf 320. Motie werd unaniem aanvaard 1223. 

(22) Tijdens de regering Theunis (16 december 1921- 5 april 1923) legde de Minister van 
Kunsten en Wetenschappen Pierre Nolf op 26 februari i 924 een uitvoerig 
ontwerpvoorstel neer. Het voorstel, dat al van onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog als 
noodzakelijk werd beschouwd, was gebaseerd op de adviezen van de verschillende 
faculteiten van de vier Belgische universiteiten, de twee Academiën en voor wat de 
farmacie betrof van de beroepsverenigingen van apothekers en zelfs van de 
farmaceutische inspectie ... Het bleek, achteraf gezien, een uitstekend rapport, ook al 
werden er talloze zittingen in de Senaat, de afzonderlijke afdelingen van de Kamer, o.a. 
de middenafdeling van de Kamer en in het Parlement aan besteed. De Senaat had het 
ontwerpverslag na 5 zittingen met enkele amendementen al goedgekeurd, toen op 6 
maart 1925 de Kamers ontbonden werden. De politieke moeilijkheden zorgden er voor 
dat het pas weer aan bod kwam tijdens de regering H. Jaspar Il (22 november 1927-21 
mei 1931). De openbare zittingen in het Parlement namen een aanvang op 16 mei 1928. 
Uiteindelijk werd op 17 april 1929 het nieuwe wetsontwerp goedgekeurd. De 
geschiedenis van het ontstaan van de Wet van 21 mei 1929 op het Hoger Onderijs is 
grondig beschreven door Theo Luyckx in een extra nummer van de BRUG, oktober 1967 
(RUG), 73-92. 
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Voor toegang tot het examen van doctor in de rechten werd niet meer een aparte 
kandidatuur vereist maar wel het volgen van de kandidatuur in de wijsbegeerte en 
letteren. 

(24) Fernand Ranwez behaalde het diploma van apotheker aan de Université Catholique de 
Louvain in 1886. Hij installeerde zich onmiddellijk te Leuven als officina-apotheker. Hij 
werd eveneens assistent aan zijn Alma Mater. In 1889 behaalde hij met grote 
onderscheiding het diploma van doctor in de natuurwetenschappen. In 1890 werd hij 
aangesteld voor de farmaceutische scheikunde, de farmacognosie en de praktische 
farmacie. Later werd hij ook benoemd voor het vak "analyse van eetwaren". Hij was 
slechts 29 jaar toen hij op 29 juni 1895 verkozen werd tot correspondent van de 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde (een grondig overzicht van het werk van F. 
Ranwez is gepubliceerd door Schoofs "Eloge du professeur F. Ranwez': Bull. Acad. Med. 
Belg., 82, 1927, 463-476. 

(25) Schoofs vermeldt dit feit op p. 475 van zijn "Eloge". In de Bulletin zelf is de vervanging 
weergegeven in 1920, p. 654 en het originele voorstel gedaan tijdens de zitting van 26 
februari 1921 in de Bulletin, 1921, 116. Het voorstel werd uiteindelijk met unanimiteit door 
de volledige academie gesteund in de zitting van 28 april 1928, Bull. 1928, 222-223. 
Er werd niet systematisch gezocht naar de verschillende andere adviezen zoals deze 
vanwege de universiteiten. In de biografische nota van C. Stainer "Notice sur la vie et 
/'oeuvre du professeur René Vivaria (1887-1970)", Bull. Ac. roy. Méd., 1970, sene, 
543-557, beschrijft de auteur dat R. Vivaria, resp. apotheker en doctor in de scheikundige 
wetenschappen aan de Universiteit van Luik in 1909 en 1911, in 1920 benoemd werd 
aan zijn universiteit. In 1924 richtte hij een facultatieve cursus "chimie médicale" op en hij 
installeerde een onderzoekslaboratorium in l'Höpital de Bavière. Op p. 544 is vermeld 
hoezeer R. Vivaria ijverde opdat dit keuzevak als een verplicht vak zou opgenomen 
worden in het te wijzigen programma voor de opleiding tot apotheker. 

(26) V. Evrard "Farmaceutische plichtenleer", 1944, uitgeverij N.V. Standaardboekhandel, 95 
blz. Dit handboek is een gevolg van de verplichte opneming van dit vak door de wet van 
21 mei 1929, dat ook opgenomen werd dankzij F. Ranwez, die het advies cfr. de klinische 
chemie, via de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, liet goedkeuren (zie hoger). V. 
Evrard onderlijnde het belang van dit vak omwille van een 9-tal feiten, waaronder als 
belangrijkste feit, dat in 1878 de toegang tot de universiteit voor iedereen toegankelijk 
was, wat als gevolg had dat er teveel minderwaardige officina's in België aanwezig 
waren. V. Evrard gaf de toekomstige apotheker een hele reeks raadgevingen mee o.a. 
op blz. 47 het belang van de inrichting van een goed laboratorium voor allerlei analytisch 
werk zoals geneeskundige scheikunde en microscopie (urine, bloed, maagsap, 
parasieten). 

(27) V. Evrard was tijdens de oorlog burgemeester van Gentbrugge. Na de bevrijding werd hij 
in 1944 door de universiteit geschorst en vervolgens in 1946 op nonactiviteit gesteld tot in 
1947. Nochtans was hij op 27 oktober 1946 door het Krijgsauditoraat van Gent buiten 
vervolging gesteld. De vervroegde oppensioenstelling in 1959 op 54-jarige leeftijd, bleek 
eerder één doekje voor het bloeden (zie B. Carnewal, onuitgegeven licentiaatsthesis 
1991-1992 "Collaboratie van professoren en assistenten aan de RUG tijdens de 
Wereldoorlog"). 
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(28) Het "Hu/deboek, prof.dr.sc.apr. R. Ruyssen", 1971, uitgeverij Sanderus, Oudenaarde. 
bevat hoofdstukken van vroegere medewerkers en collega's, zoals het hoofdstuk van 
C.Heusghem, 97-100. Het boek bevat ook een foto en een gedetailleerd curriculum vitae 
met ongeveer 400 referenties van publicaties. Hieronder vallen enkele handboeken, 
vooral over de fysicochemie en een werk samen met L. Vandendriessche "Enzymes in 
clinical chemistry", Elsevier, 1952. i 52 blz. In de lijst is niet opgenomen een handleiding 
over het "Practicum van medische chemie" (niet gedateerd). 

(29) A. Lauwers "Ruyssen Romain, apotheker, scheikundige, hoogleraar", Nationaal 
Biografisch Woordenboek, 11, col. 678-684. J. De Ley "In memoriam dr.apr. R. Ruyssen", 
Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. il, 1979, 308-312. 

(30) J. Piette "Obituary, Jacques Gielen, 1940-2004", Biochem. Pharmacol., 67, 2004, v-vi; C. 
Heusghem "Efoge académique du professeur Jacques Gielen", Bull. Ac. royale de 
Belgique, , 258-262. 

(31) L. Bouckaert "In memorium Paul Putzeys", Jaarboek, Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, 83, 1983, 216-219. 

(32) Alexandre Hassoun werd geboren in Egypte. Na het behalen van zijn diploma aan de 
Universiteit van Caïro, behaalde hij het diploma van industrieapotheker in 1961 aan de 
UCL en vervolgens een certificaat in de toxicologie in 1970 te Gent. Bij de oprichting van 
het Universitair Ziekenhuis St Luc en de Ecole de Pharmacie werd hij aangesteld voor de 
klinische chemie. Op het einde van zijn leven was Hassoun betrokken bij de oprichting 
van een laboratorium voor klinische chemie te Bukavu in Congo. 

(33) Hubert-Jozef Claes schrijft in een persoonlijk opgesteld C.V. dat "N.B. Met grote 
onderscheiding, als enige van zijn promotie. In die tijd werden de graden slechts met 
mondjesmaat uitgedeeld (sic)". 

(34) L. Lemli "Herinneringen bij de 9(fe verjaardag van em.prof. J. Claes", FarmaLeuven, Info, 
28, 2005, 47-48; L. Lemli "Professor em. Hubert. Jozef Claes (1915-2007)", 
FarmaLeuven, Info. 30, 2007, 79-80. 

(35) L. Molle "Notice sur fa vie et /'oeuvre du professeur Jacques Thomas (1904-1975)", Bull. 
& Mémoires de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 1975, 506-512. 

(36) Een In Memoriam, getekend R.S., verscheen in de lnd. Chim. Belg., 38, 1973, 71. 

(37) Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2008 gaf professor Simon Scharpé 
(Universiteit Antwerpen) een uitstekend overzicht van de evolutie van deze vereniging. 
Het moet opgemerkt worden dat de leden thans uitsluitend artsen en apothekers zijn die 
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een speciale ManaMa-opleiding genoten hebben en erkend zijn door de hoge 
autoriteiten. Terloops kan hier gewezen worden op de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Chemie (NVKC) die opgericht werd in 1947. In 1997 werd het vijftig jaar van 
deze vereniging bekroond met een jubileumboek dat de historische ontwikkeling en 
huidige status verwoord (Klinische Chemie in Nederland, drs J.J. Heeren, dr. D.A. van 
Dam, dr. K. de Kloet en dr. P.C.M. Bartels). Het moet vermeld worden dat in Nederland, 
in tegenstelling tot België, de klinische chemie volledig in handen is van chemici. 

KLINISCHE CHEMIE in de opleiding tot APOTHEKER in BELGIE 

Rijksuniversiteit Gent (RUG), Instituut voor Farmacie (1930) 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen FFW (1970) 
Universiteit Gent (UG), FFW (1991) 

1933 Vincent EVRARD 
1944/1948 Romain RUYSSEN 
1971 Andreas DE LEENHEER 
1995 Jan VAN BOXCLAER 

Université de Liège (Ulg) (1817) 
Format ion des pharmaciens ( 1849) 

1924/1929 René VIVARIO 
1957 Camille HEUSGHEM 
1979/1987 Jacques GIELEN 
2004 Jean-Paul CHAPELLE 

Université Catholique de Louvain (UCL) (1834) 
lnstitut Pharmaceutique (1849) 

1896-1995 
1901-1979 
1941-
1971-

1887-1970 
1922-
1940-2004 
1946-

Afzonderlijke Franstalige en Nederlandstalige secties (1962) 
UCL en Katholieke Universiteit Leuven (1968) 
Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen) (1976) 
Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen) (1985) 

1923 Paul PUTZEYS 1897-1983 F&N 
1963 André DEFALQUE 1911-1986 F 
1965 Jozef CLAES 1915-2007 N 
1984 Paul DAENENS 1934-
1985 Peter DECLERCQ 1956-
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Université Catholique Louvain-en-Woluwé (1970) 

1970 André DEFALQUE 
1982/1996 Jean-Pierre DINANT/ 

Alexandre HASSOUN 
1997 Pierre WALLEMACQ 

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

1922 Leon HERLANT 
1946 Jacques THOMAS 
1974 Claudine FOSSOUL 
1988 Yves MARDENS 
2004/2009 Alain KUMPS / 

Frédéric COTTON 
2010 Frédéric COTTON 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1969) 

1970 Herman WACHSMUTH 
1972 Roland DE NEVE 
1991 Frans GORUS 

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

1974/1996 Lucien LEPOUTRE/ 
Simon SCHARPE 

1996/2009 Simon SCHARPE/ 
Dirk HENDRIKS 

1911-1986 
1932-
1932-2008 
1956-

1873-1968 
1904-1975 
1924-
1939-
1949-
1969-
1969-

1909-1972 
1927-
1952-

1933-
1944-
1944-
1959-
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H.ET ALTAAR VAN DE 13AR13IERS EN DE CHIRURGIJNS 
EN H.ET ALTAAR VAN DE MEE'RSENIE'RS 
IN DE AN1vVE'RPSE KA Tt-lED'RAAL * 

Dr. Claire Baisier 

* VOORDRACHT NAJAARSCONGRES KAVA, 25 SEPTEMBER 2010 

De kunstliefhebber die in de 17de eeuw een bezoek bracht aan de Onze-Ueve
Vrouwekathedraal van Antwerpen werd onmiddellijk gegrepen, niet alleen door de weidse afmetin
gen van het gebouw, maar vooral door de ontelbare altaren verspreid over de hele kerk. Alle pijlers 
van de middenbeuk, de dwarsbeuk en de straalkapellen werden ingenomen door een gilde, am
bacht of broederschap en waren aangekleed met een altaartafel, een geschilderd altaarstuk, 
beelden en kandelaars, en omringd door een tuin. In haar huidige toestand is de Antwerpse 
kathedraal nog altijd een monumentale en door licht overgoten kerk, maar hopeloos leeg. 

Tussen deze twee uitersten heeft de Franse Revolutie schoon schip gemaakt. De meest 

waardevolle kunstwerken werden door de Franse overheerser meegenomen naar het Louvre in 

Parijs, andere topstukken werden geselecteerd voor de op te richten Ecole Centrale van het De

partement des Deux-Nèthes, een collectie ten behoeve van de leerlingen van de Antwerpse 

academie. Deze verzameling topstukken vormde later het oorspronkelijke bestand van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Het zijn deze stukken die voor de tijd van 

de REUNIE-tentoonstelling in de Kathedraal terug naar hun oorspronkelijke locatie gekomen zijn. 

Voor mijn doctoraat heb ik bijna duizend interieurzichten van kerken geïnventariseerd, en niet 

minder dan 157 beelden op een realistische wijze het interieur van de Antwerpse kathedraal uit. 

Daarvan verschaffen een twaalftal exemplaren echt interessante informatie, terwijl de overige 

schilderijen eerder kaderen in de typische massaproductie van de schilders Peeter Neeffs vader 

en zoon. Deze interieurzichten geven bijna steeds hetzelfde beeld weer, geschilderd vanuit 

dezelfde hoek maar gestoffeerd met telkens andere groepjes personages door een 

gespecialiseerde figurenschilder. In het algemeen is alles correct weergegeven maar zonder een 

te grote graad van detaillering om de productie sneller te laten verlopen en de kostprijs te drukken. 

Opvallend is trouwens dat deze massaproductie door de kunstenaar in bijna driekwart van de 

gevallen niet eens gedateerd werd en zelfs niet altijd gesigneerd. Zo vormen deze talrijke interieur

zichten een zelfs op de dag van vandaag zeer gegeerd genre, maar zonder de documentaire 

waarde waarnaar gezocht werd in het kader van mijn onderzoek. 

Vandaag wil ik focussen op twee altaren die dikwijls te zien zijn, namelijk het altaar van de 

Barbiers en de Chirurgijns, en het altaar van de Meerseniers. 

Het herstel na de Beeldenstorm van 1566 en van 1581 heeft veel tijd in beslag genomen. Maar 

vanaf 1585 zullen de altaren in de hoofdkerk een ware revival kennen. Nog geen maand na het 

herstel van de katholieke eredienst beveelt het stadsbestuur de ambachten en gilden hun altaren 

terug in gereedheid te brengen. In de loop van de 17de eeuw staan niet minder dan achtendertig 

altaren over de kathedraal verspreid. Het belangrijkste voor de ambachten is natuurlijk eerst en 
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vooral terug over een eigen altaar beschikken. Terwijl we op de oudste interieurschilderijen zoals 

dat van Hendrik I van Steenwijck nog verschillende gotische retabels zien staan, vult de kathedraal 

zich onmiddellijk na 1585 met altaren in renaissancestijl. 

Komen we dertig jaar later terug, dan zien we aan weerszijden van de middenbeuk vijf altaren 

staan, alle beschermd door een houten tuin. Bij sommige altaren staan de zijluiken open, bij de 

meeste zijn ze gesloten zoals het geval is bij de wevers links en bij de Jonge Handboog rechts. Het 

openen van de luiken duidt op een groot feest: Kerstmis, Pasen, Maria-ten-hemel-opneming van 

Maria, maar ook op het feest van de patroonheiligen van het ambacht in kwestie. En vermits elk 

ambacht wel over patroonheiligen in het meervoud beschikte, werden de luiken meermaals per jaar 

geopend. Vandaar die wisselwerking van open en gesloten op de talrijke kerkinterieurs die we ken

nen. De talrijk bewaarde interieurzichten van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal laten toe deze 

evolutie op de voet te volgen. 

MEERSENIERS. Het altaar van de Meerseniers kunnen we al heel vroeger traceren, nl. op het 

schilderij van Hendrik I van Steenwijck uit 1593. Aan de vierde pijler rechts stond het Sint

Nicolaasaltaar van de meerseniers, versierd met een triptiek waarvan het middenpaneel Christus 

met boetvaardige zondaars voorstelde: de verrezen Christus heft de rechterhand in een gebaar 

van vergeving. Vier boetvaardige zondaars knielen links en rechts in aanbidding voor hun redder. 

Boven de geprofileerde kroonlijst stond een rond tondoschilderij met vergulde omlijsting, met de 

voorstelling van een bisschop in koorkap, een staf in de rechterhand. Mogelijk stelde het de Heilige 

Nicolaas voor, de patroonheilige van de meerseniers. Kort na de Beeldenstorm, in de jaren 1567-

1569, bestelden de meerseniers immers een nieuw drieluik bij Willem Key (1515-1568), met als 

thema Christus en de boetvaardige zondaars. Het drieluik verdween tijdens het calvinistisch 

bewind, en werd in 1586, na de bevrijding van Antwerpen, vervangen door een voorlopig altaar met 

een altaarstuk van Marten de Vos (1532-1603) met de patroonheilige Nicolaas. Amper tien jaar 

later werd een portiekaltaar in albast, toetssteen en marmer bij het atelier De Nole besteld en het 

paneel van Marten de Vos verhuisde naar de Sint-Niklaaskapel in de Lange Nieuwstraat. Het zou 

duren tot in 1605 vooraleer het ambacht een nieuw drieluik bestelde bij Otto van Veen, met als 

middenpaneel, opnieuw, Christus en de boetvaardige zondaars, en drie predellastukjes met 

taferelen uit het leven van de Heilige Nicolaas. Het interieurzicht van Hendrik I van Steenwijck laat 

zien dat het Meerseniersaltaar uit gepolychromeerd hout was opgetrokken. Maar het schilderij met 

Christus en de Boetvaardige Zondaars stond op dat moment net niet op het altaar. Blijkbaar werd 

het drieluik van Willem Key na 1585 terug op het altaar werd geplaatst. Interessant detail is dat het 

meerseniersaltaar een van de weinige altaren was met een tuin, aan de vier hoeken versierd met 
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een koperen balusterkandelaar. Archiefdocumenten maken inderdaad melding van een houten 

omheining die in 1586 geleverd werd door schrijnwerker Peeter Butkens, terwijl vier koperen 

kandelaars door geelgieter Gillis de Duyts vervaardigd werden. 

Peeter I Neeffs, 161 O 

MEERSENIERS. Het tweede altaar aan de rechterkant van de middenbeuk is dat van de 

meerseniers Op het schilderij van Hendrik I van Steenwijck uit 1593 was het houten altaar van de 

meerseniers nog versierd met een drieluik van Willem Key en een tondoschilderij boven de 

kroonlijst. Zeventien jaar later was dit altaar vervangen door een modieuze constructie, naar een 

ontwerp van Cornelis 111 Floris of Rafaël Paludanus. Het contract voor het nieuwe altaar werd 

ondertekend op 3 juli 1598 door de beeldhouwers Robrecht en Jan de Nole. Het werd een altaar in 

albast, toetssteen en marmer, met aan weerszijden van het altaar een marmeren beeld op een 

sokkel. Bovenaan zien we een indrukwekkende bekroning met een gebogen en gebroken fronton 

waarop een nis met een zittend beeld van Sint-Nicolaas, patroonheilige van de meerseniers, met 

drie kinderen in een kuip. De nis wordt getopt met drie balustertjes en op de zijvoluten geflankeerd 

door twee liggende figuren en zijdelings twee zittende figuren. Het drieluik en de twee bijhorende 

predellastukjes werden in 1605 besteld bij Otto van Veen (1556-1629) die er in totaal 2700 gulden 

voor ontving. Op het middenpaneel schilderde hij Christus en de boetvaardige zondaars, waarvan 

we op het interieurzicht heel duidelijk de Verrezen Heer, Koning David met zijn gouden mantel en 

de Goede Moordenaar met zijn kruis herkennen. Aan de binnenkant van het geopende drieluik is 

links duidelijk De roeping van de Heilige Mattheus te herkennen, terwijl het paneel met Zacheus in 

de vijgenboom aan de rechterkant verborgen ligt achter het altaar van de Jonge Handboog. 

Bartholomeus van Bassen, 1616 

MEERSENIERS. Op dit prachtig interieurzicht van van Bassen zien we heel goed het altaar van 

de meerseniers, met het schilderij Christus en de boetvaardige zondaars dat Otto van Veen (1556-

1629) in de jaren 1605-1608 schilderde. Geen enkel ander interieurzicht geeft een duidelijker zicht 

op het hele altaar, meer bepaald op de bekroning ervan, met het zittende beeld van de Heilige 

Nicolaas in een nis in zwarte toetssteen op twee zuiltjes in rood marmer met bovenaan nog eens 

drie kleinere beelden. Wat de twee vrouwelijke figuren aan weerszijden van het altaarstuk 

voorstellen is niet te identificeren. Dit altaarstuk werd in de tweede helft van de 17de eeuw uit 

elkaar gehaald: de zijluiken werden in 1656-57 naar het gildenhuis van de Meerseniers gebracht, 

en kwamen na de Franse Revolutie in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen 
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terecht. Bij de verhuizing naar de gildekamer werden ze overlangs doorgezaagd en vergroot door 

Erasmus Il Quellin om er vier schilderijen van te maken. Na de Franse Revolutie kwam het mid

denpaneel in het Landesmuseum te Mainz terecht. 

Hendrik Il van Steenwijck, 1621 

BARBIERS EN CHIRURGIJNS. De barbiers en de chirurgijns hielden aanvankelijk hun diensten 

in de kapel van de Heilige Maria-Magdalena, een van de straalkapellen achter het hoogkoor. Pas in 

het begin van de jaren 1620 verplaatsen ze hun altaar, toegewijd aan de heiligen Cosmas en 

Damianus, naar de zesde pijler aan de noordkant van de middenbeuk. In die periode werden tal van 

altaren over de beschikbare ruimte in de kathedraal herschikt. Zo bekomt de gilde van de Jonge 

Voetboog op 14 januari 1621 van het kapittel de toelating om hun altaar vanuit een kranskapel naar 

de noordelijke dwarsbeuk te verplaatsen. Het is niet onwaarschijnlijk dat alle verplaatsingen van 

altaren gelijktijdig in 1621 gebeurden, ook dat van de barbiers en de chirurgijns. Of er toen een 

nieuwe altaarconstructie werd voorzien is niet geweten, maar omdat het oude drieluik van 

Ambrosius I Francken (1544/45-1618) uit 1593 alvast behouden werd, kunnen we er van uitgaan 

dat dit ook het geval was voor het altaarportiek. Het eenvoudige, houten altaar was bekroond met 

een driehoekig fronton waarin een geschilderde voorstelling van God de Vader te zien was. Boven 

het fronton stonden drie beelden, Maria-Magdalena - die herinnerde aan de vroegere locatie van 

het altaar in de kooromgang - geflankeerd door de heiligen Cosmas en Damianus. De predella is 

verdeeld in drie panelen met centraal Christus aan het kruis met Maria-Magdalena. Aan 

weerszijden zien we links Maria-Magdalena die de voeten van Jezus zalft en rechts Maria

Magdalena in de woestijn. Zelfs de predella heeft hier zijluiken met telkens drie mannen in 

biddende houding, eentje met een koorhemd. Het ging waarschijnlijk om hoofdmannen van het 

ambacht. Het verdwenen middenpaneel stelde de marteling van de patroonheiligen voor, de 

heiligen Cosmas en Damianus, tweelingbroers uit Klein-Azië die in de 3de eeuw na Christus leef

den: afgebeeld is hoe ze in de zee werden gegooid en door een engel gered, nadien op de 

brandstapel geplaatst, en tenslotte met speren doorboord, zonder dat het hen iets deed. Wat we 

hier ook zien is de binnenkant van de zijluiken, met links De liefdadigheid van de heiligen Cosmas 

en Damianus en rechts De marteldood van de twee heiligen. In de Legenda Aurea staat te lezen 

hoe de twee heiligen een been dat moest afgezaagd worden, met succes vervangen door het been 

van een juist gestorven Afrikaan. Dit tafereel wordt afgebeeld op de binnenkant van de linkerluik. 

Hun toewijding om zieken kosteloos te helpen zullen zij bekopen tijdens de christenvervolging van 

keizer Diocletianus. Op het rechterluik worden zij onthoofd in het bijzijn van de Romeinse bevel-
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hebber Lysias. Op de achterkant van de luiken, enkel te zien in gesloten toestand, staan beide 

patroonheiligen in grisaille uitgebeeld als waardige geneesheren, links de Heilige Cosmas met 

urinaal en rechts de Heilige Damianus met zalfpot, beiden met het zwaard van hun marteling. Na de 

Franse Revolutie bleven enkel de zijluiken bewaard, omdat er in de tweede helft van de 17de eeuw 

een modeaanpassing plaatsvond, waarbij de zijluiken van het altaar werden weggehaald en in de 

chirurgijnskamer opgesteld om plaats te maken voor een barok altaar. Na de Franse Revolutie 

kwamen deze zijluiken in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen terecht, 

terwijl het middenpaneel dat in de kerk was blijven staan, zoek geraakte. In het laatste kwart van de 

17de eeuw werd Lodewijk Willemsens (1630-1702) door het ambacht belast met het optrekken van 

een nieuw altaar, eveneens bekroond met een beeld van Maria-Magdalena en geflankeerd door de 

beelden van de Heiligen Cosmas en Damianus elk met een zalfpot. 

Anoniem, ca. 1631 

MEERSENIERS. Op dit kerkinterieur is het drieluik van het meerseniersaltaar- aan de vierde 

pijler rechts van de middenbeuk- gesloten, wat ons toelaat het onderwerp op de buitenkant van de 

zijluiken te identificeren. Het betreft twee taferelen uit het leven van de patroonheilige van de 

meerseniers, de heilige Nicolaas van Myrra. Links wordt het verhaal afgebeeld van de verarmde 

edelman wiens drie dochters van de prostitutie gered worden door een gift van de Heilige Nicolaas. 

Rechts wordt verhaald hoe de Heilige Nicolaas de gelovigen van de stad Lycië van de hongerdood 

redt door met een schip met levensmiddelen daarheen te varen. Zoals reeds hoger uiteengezet, 

behoren de zij luiken - die in 1656-57 naar het gildenhuis van de meerseniers werden overgebracht 

- sinds de Franse periode tot de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 

Antwerpen. Bij hun verhuizing naar de gildekamer werden ze overlangs gezaagd en door Erasmus 

Il Quellin verbreed om er vier aparte schilderijen van te kunnen maken. Dit kerkinterieur bevestigt 

eens te meer dat de vier panelen oorspronkelijk inderdaad als zijluiken dienst deden. Het tafereel 

met De liefdadigheid van de Heilige Nicolaas bevond zich aan de linkerkant, met op de binnenkant 

De roeping van de Heilige Mattheus, De Heilige Nicolaas redt de gelovigen van de hongersnood 

was rechts bevestigd, en op de binnenkant was Zacheüs in de vijgenboom te zien. 

BARBIERS EN CHIRURGIJNS. Ook zeer duidelijk weergegeven is het hier gesloten altaar van 

de barbiers en de chirurgijns aan de zesde pijler links van de middenbeuk, met in grisaille de twee 

patroonheiligen, Cosmas links en Damianus rechts, de eerste met een urinaal, de andere met een 
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BINNENZICHT IN DE ANTWERPSE ONZE-LIEVE-VROUWKATHEDRAAL - CA. 1631 - ANONIEM 

zalfpot, beiden met het zwaard van hun marteldood. De twee zijluiken bleven na de Franse 

Revolutie bewaard en kwamen in het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen 

terecht. 

Isaak van Nickelen, 1668 

In 1668 schilderde Isaak van Nickelen (1633-1703) een bijzonder interessant interieurzicht [ dia] 

van de kathedraal, met een prachtig zicht op de altaren rechts van de middenbeuk. Het stelt de 

kathedraal voor gezien met een Noord-Nederlands oog, herkenbaar en toch helemaal anders. 

Ondanks de aanwezigheid van de talrijke marmeren altaren aan de pijlers lijkt de ruimte veel 

soberder door de keuze van een licht bruingrijs koloriet en vooral door het ontbreken van de 

blindtracering op de wanden van de middenbeuk. Isaak van Nickelen was duidelijk beïnvloed door 

zijn mennonitische achtergrond en zag de Antwerpse kathedraal ook anders dan zijn collega's uit 

de Zuidelijke Nederlanden. Desondanks is dit schilderij een uitzonderlijk document voor de 

bestudering van de ambachtsaltaren in het derde kwart van de 17 de eeuw. 
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BINNENZICHT IN DE ANTWERPSE O.L. VROUWKATHEDRAAL - DETAIL 1668- ISAAK VAN NICKELEN 

MEERSENIERS. Dit schilderij van Isaak van Nickelen verschaft een zeer accuraat beeld van het 

altaar in albast, toetssteen en marmer dat de meerseniers in 1598 door de beeldhouwers 

Robrecht en Jan de Nole lieten optrekken naar een ontwerp van Cornelis 111 Floris of Rafaël 

Paludanus. Omdat de zijluiken in 1656-57 naar het gildenhuis van de meerseniers werden ge

bracht, is het marmeren beeld op een sokkel links van het altaar nu goed zichtbaar. De bekroning 

met in een nis het zittende beeld van Sint-Nicolaas met de drie kinderen in een kuip is reeds bekend 

van vroegere interieurzichten, maar wat voor de eerste keer opvalt is het in wit marmer 

gebeeldhouwde reliëf onder het altaarstuk. In tegenstelling tot de altaren van de visverkopers en 

van de Jonge Handboog, die zich tevreden moesten stellen met een houten afsluiting, was het 

meerseniersaltaar omgeven door een weelderige altaartuin in wit marmer en zwarte arduin. De 

afsluiting bestond uit een sokkel en een balustrade, beide even hoog. De constructieve elementen 

bestaan uit zwarte toetssteen terwijl de decoratieve elementen, zoals de balusters en de kariatiden 

tussen de panden, in wit marmer gebeeldhouwd werden. De tuin dateerde uit 1653 en was te 

danken aan Sebastiaan de Neve die het werk realiseerde op basis van een ontwerp van Hubert van 

den Eynde. 
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Het is altijd pijnlijk om te moeten constateren dat dergelijke monumentale kunstwerken volledig 

verdwenen zijn, of verspreid over meerdere musea in binnen- en buitenland. Daarom denk ik dat 

die talrijke interieurzichten van kerken van onschatbare waarde zijn als herinnering aan lang 

vervlogen tijden. 

Ik dank u voor uw aandacht! 

Dr. Claire Baisier 

Conservator Museum Mayer van den Bergh 

Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen 

N.v.d.r.: de gepubliceerde foto's van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal zijn 

overgenomen uit de catalogus REUNIE van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. 

Foto's van andere vermelde schilders kan je vinden bij Google. 
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Ve, papi,eye,n; ca,rt~ 
phcwt-~-~op v(jm;? 

E. Vanden Berghe 

Lezing gehouden tijdens het congres te Antwerpen op 25 september 201 O 

De zusters van het Sint-Janshopitaal hebben eeuwen in de apotheek gewerkt van het Sint
Janshospitaal. Vanaf het ontstaan ervan in 1645 tot in de jaren 50 van de twintigste eeuw. Zij 
maakten de medicinale---- lll!lll'!lll/lllillll--lHIIIJIII bereidingen in deze 
hospitaalapotheek voor de armen en zieken die verzorgd 
werden in de grote zaal. 
Ondanks hun zware dagtaak blijkt dat de zusters ook tijd 
maakten voor - wat men misschien wat neerbuigend 
huisvlijt zou kunnen noemen - de cartouches en meiliederen. 
Deze laatste werden in de 1 sd• en 19de eeuw voor de overste 
g e s c h r e v e n e n h a a r aangeboden op de eerste mei. 
Net als de cartouches zijn ze lilllll••• •••• ook op rijm en handgeschreven. 
Maar terwijl de feestelijke meigezangen eerder luchtig zijn 
opgevat, lijken de ruim zestig papieren cartouches een nobeler doel te dienen: ze beschrijven de 
bestanddelen die in de apotheek in bereidingen werden gebruikt zoals hun medicinale 
eigenschappen, de bereidingswijze, de manier van oogsten of de plaats van herkomst. 

Deze 65 kunstig uitgesneden papieren etiketten uit de 18d0 eeuw doen sterk denken aan de 
cartouches op de apothekerspotten, vandaar ook de benaming 'cartouche'. Ze meten ongeveer 
17cm op 18cm en bestaan uit twee delen: het versierde kader enerzijds, het witte papier met de 
Latijnse benaming en het vierregelig vers anderzijds. Dit opschrift werd dan achter het kader met 
twee uitsparingen gekleefd. Het kader bestaat soms uit gekleurd papier, maar is meestal 
beschilderd in rood, groen, geel en blauw of een combinatie van twee kleuren. Over een paar 
werden glimmende snippers gestrooid. 

Op het eerste zicht bevatten de cartouches een samenraapsel van feitelijkheden, maar als je ze 
aandachtiger leest is er wel iets van een systeem te vinden. Zo worden vooral zaken beschreven 
die uiterlijk waarneembaar zijn en waarbij dus geen achtergrondkennis noodzakelijk is. 

Het gaat om eigenschappen die de zusters konden zien, ruiken en proeven zoals uitzicht, geur en 
smaak. Maar liefst 29 maal komen woorden zoals soet, koud, heet en bitter voor, wat erop kan 
wijzen dat de zusters-apothecaressen de flora in handen hadden en eraan roken of zelfs ervan 
proefden. Er wordt op basis van de zintuigen ook vergeleken met andere - voor hen - gelijkaardige 
planten en kruiden. Scordium (waterloock) ruikt naar look, en stoechas geurt naar roosmarijn en 
violet. 

Ook kleuren worden dikwijls vermeld, ongeveer 22 keer. Wit komt het meest voor, gevolgd door 
zwart, maar ook groen, blanck, bruynste rood, geel, peersch en purper worden gebruikt. 

Op bepaalde etiketten vermeldden de zusters het uitzicht van het bestanddeel. Een wortel is 'lanck 
en din', de Piper nigrum is 'gherimpelt' en de zinziber moet 'knobeligh' zijn. In deze plastische 
beschrijvingen komen ook kleurrijke woorden zoals 'wormachtigh', 'hoeckig', en 'lanckwerpig' voor. 

Hierbij horen ook de beschrijvingen van het bestanddeel en meer bepaald het deel dat ze 
gebruikten in hun bereidingen. Zo komen 'sap' en 'saet' elk vier maal voor, maar ook varianten van 
de woorden blommekens, boom, vrughten, schorsse en kruydtworden gebruikt. 
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Verder worden ook aanwijzingen gegeven voor het oogsten en bereiden van de flora. Deze 
raadgevingen zijn zeer praktisch. Cardamoom is bijvoorbeeld 'taey om kweken' en bij Rosa Rubra 
moet men "t wit afghesneden sijn' voor het gebruik. 

Opvallend is ook de aandacht voor de herkomst van de bestanddelen. Heel wat van die simplicia 
zijn immers afkomstig uit verre exotische oorden wat waarschijnlijk tot de verbeelding sprak. Met 
zorg werden die vreemd klinkende namen van plaatsen duizenden kilometers verwijderd van het 
Brugse hospitaal neergepend. Het Moluuksche eylandt uyt den oost, Ceylon, Syrie, lndiaenschen 
deel der weerelts en het Greetschen Koninkrijck zijn er enkele voorbeelden van. Eenmaal wordt 
verwezen naar een plaats dichter bij huis, de Damsche Vaart, amper een paar kilometer verwijderd 
van het hospitaaldomein. Zo dicht dan men wel zou kunnen denken dat de zusters ze misschien 
zelf plukten langs de waterkant. 

Hoewel in de bovenste uitsparing steeds netjes de Latijnse benaming - niet altijd even correct 
geschreven - wordt vermeld, wordt die 44 maal vertaald naar het Nederlands of Vlaams. Mei wordt 
bijvoorbeeld 'honigh' en scordium wordt 'waterloock'. Andere vertalingen zijn waterlis, speerkruyt, 
rooseboom, safferaen en soet-hout. Misschien waren niet alle zusters even vertrouwd met het 
Latijn en werd voor alle zekerheid ook de lokale benaming hieraan toegevoegd? Het feit dat men de 
flora in het Latijn benoemde wijst er wel op dat ze streefden naar een professionele en integere 
benadering van hun beroep als apothecaresse. 

Terwijl de meeste zaken heel concreet worden beschreven blijven ze over de medicinale 
eigenschappen eerder vaag. Waarschijnlijk had dit ook te maken met het ontbreken van 
diepgaande kennis over de werking van de bestanddelen. Piper album is 'voor den troost', 
scordium heeft een 'wondere werkyngh' en storax is iets 'waervan de mens schier gerleeft'. 

Maar waarvoor dienden deze kunstige etiketten? Farmaciehistoricus L.J. Vandewiele is van 
mening dat deze werden uitgestald bij de bereiding van het panacee Theriak. Eén van de meer 
uitgebreide versies van Theriak bestond uit een zestigtal ingrediënten, dus dat zou kunnen 
kloppen. In de collectie van het OCMW Sint-Janshospitaal worden nog een aantal recepten van 
Theriak bewaard uit de 17d• en 1 sd• eeuw. De Biekorf - de stedelijke bibliotheek - bewaart 
bovendien de Brugse Pharmacopee uit de 1697 waarin ook een recept staat. Bij vergelijking komen 
twee derden van de ingrediënten overeen zoals we ze terugvinden op de cartouches, al verschillen 
de hoeveelheden wel. Waarschijnlijk werden ze wel hiervoor gebruikt, maar ik vermoed dat er 
misschien nog een reden is. Het feit dat er tijd werd uitgetrokken om ze zo kunstig te versieren en 
erover nagedacht werd om alles op rijm te zetten en de feiten vereenvoudigden, zou kunnen wijzen 
dat ze als een soort geheugensteuntje dienden. Ook worden bepaalde medicinale eigenschappen 
apart vermeld, wat zou kunnen wijzen dat zij niet alleen als bestanddeel van Theriak werden 
beschouwd maar ook in andere verwerkingen werden toegepast. 
Hoe het ook zij, het blijven nog steeds ontroerende staaltjes van huisvlijt die tot op vandaag niet 
konden teruggevonden worden in andere farmaceutische collecties. 

Evelien Vanden Berghe 
Adjunct-conservator Memling in Sint-Jan Hospitaalmuseum 
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Terebinthina 
De klaere suiver van terbenthijn 
dient voor een goede medicijn 

die ons gheeft d'afrikaensche kant 
is wel de beste van het landt 

Mei 
Al die dit deel komt aen te sien 
het is den honingh van de bijen 
die welriekckt suyver is en soet 
en spaignen oversendt is goet 
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Calamus Aromaticus 
Oees wortel van het water/is 
seer aanghenaeme reucke is 

oock bovendien seer heet van saet 
en groeyt veel in den Damsche vaart 

Sagapenum 
Sief meden gheeft de sagapeen 
En 't is de beste soo ick meen 
die light en vet bevonden wordt 
en wit wordt uit de plant gestort 



D. De Wit 

Lezing gehouden op 25 september 201 O tijdens het najaarscongres te Antwerpen. 

Generaal Jean Baston de Lariboisière, kolonel-majoor 
Jean Desvaux de Saint-Maurice en baron Dominique 
Larrey. Armchairgeneral.com 

14 juli 1789: de Bastille valt, het Ancien Régime wankelt. De 
heersende machten van staat en kerk worden beknot en de 
gilden van apothekers, drogisten en chirurgijns van de kaart 
geveegd. Kerkelijke activiteiten worden door de burgerstaat 
overgenomen. De universiteit van Leuven sluit haar deuren. 
Chaos alom en een hoogtepunt van opstandigheid heerst in 
alle gelederen van de samenleving. 

1828: An American Doctor in Paris in 1828 (Rosen, 1951): 
'Parijs was het Mekka van de geneeskunde gedurende de 
eerste helft van de negentiende eeuw, de medische 
suprematie van de Franse hoofdstad trok geneesheren en 
studenten ain uit alle werelddelen. Medische en chirurgische 

personaliteiten als Broussais, Lisfranc, Desgenettes, Larrey, Dupuytren en anderen waren de 
aantrekkingspolen.' 
Aan de basis van deze bloeiperiode van de medische opleiding in Frankrijk lag vooreerst de wet 
van dr. Antoine François de Fourcroy uit 1794 (Heller, 1978) die deze mogelijk maakte voor iedere 
burger met voldoende republikeinse gevoelens en het nodige intellectueel potentieel. De lesgevers 
werden verplicht aan onderzoek te doen en ~en praktische training te geven. De studenten kregen 
voor het eerst les aan het bed van de patiënt! 
Deze verlichte en grondige reorganisatie, samen met de expertiseverwerving door de vele Franse 
oorlogen, zorgde voor een snelle medische vooruitgang. 
Baron Dr. Dominique-Jean Larrey, hoofdchirurg van de keizerlijke wacht tijdens de Russische 
campagne 1812, en de soldaten van La Grande Armée, zijn daarom de uitgelezen hoofdrolspelers 
om aan de hand van 8 casussen de medische expertise te illustreren. 

Casus1 : Het gebruik van gommen en harsen 
Op 24 februari 1812 verlaat dr. Larrey, pas benoemd tot hoofdchirurg van La Grande Armée, Parijs 
om in Mainz het hoofdkwartier te vervoegen en de gezondheidsdienst te organiseren. Wanneer 
vroeger de taak van de gezondheidsdienst voornamelijk bestond in het verzekeren van de 
voedselrantsoenen (voornamelijk tabak en brandewijn tegen de vermoeidheid en de schrik) en de 
inrichting van de bivakplaatsen, start hij vanaf nu ook met een ziekendienst per regiment, elk 
uitgerust met een medicijnenkist, voldoende om bij 300 zieken de eerste zorgen te verlenen. 
(Formulaire pharmaceutique à l'usage des hópitaux militaires, 1804) Eens in 
Berlijn, coördineert Larrey de bevoorrading van de magazijnen en verenigt hij alle chirurgen. Er 
heerst een drukte vanjewelste, een verstrooide magazijnier komt in aanvaring met een kar, stoot 
zijn hoofd op een scherpe steen en wordt gescalpeerd van zijn voorhoofd tot de protuberentia 
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occipitalis. Hij blijft bij bewustzijn en krijgt verzorging van de gezondheidsofficieren. Daags nadien 
komt Larrey langs en alles staat klaar om een schedelboring uit te voeren. Gezien er een 
stervormige barst in zijn voorhoofd is kan de dura mater mogelijk ontstoken zijn en ziet hij af van 
een schedelboring. De wonde wordt eerst gezuiverd van pluksels en haar en gewassen met 
gesuikerde wijn. De huid brengt hij dan samen met gegomde Diachylonpleisters, gemaakt met een 
basispleister van loodglit, olijfolie en water, waaraan galbanum, ammoniacum, sagapenum en 
terpentijn toegevoegd wordt. De patiënt kent vervolgens drie moeilijke dagen maar de pijn 
vermindert en de wondranden worden zuiver gemaakt met styraxzalf. Een mucilaginosum van 
lijnzaad geeft een ontstekingsremming en zorgt voor een spontane stoelgang. Het moment is 
aangebroken voor het reinigen van 'de wegen' met een braakmiddel 
bestaande uit een ipécacuanha infuus en een druppel braakwijnsteen. 
Het braken verloopt moeiteloos en veelvuldig en een erg stinkende 
ontlasting vervolledigt de behandeling. Daags nadien delirium en 
achterhoofdpijn. De toepassing van twee laatkoppen na een 
oppervlakkige inkerving brengt pijnstilling en de plaats wordt bedekt 
met een dubbel kompres gedrenkt in kamferwijn. Als ondersteuning 
krijgt hij een voorschrift van quinquina in een infuus van Arnica montana 
en Aristolochia serpentaria met toevoeging van zwavelether, om het uur 
te geven, en tussenin Hongaarse wijn. De patiënt verlaat na 90 dagen, 
volledig hersteld, het hospitaal. (D.J.Larrey, 1817) 

Terpentijnwinning in 1818 in de Landes-Wikipectia 

Casus 2: Dysenterie 
Het grootste leger ooit, 600.000 manschappen sterk, vertrekt op 24 juni 1812 vanaf de Vistula, de 
grensrivier tussen Pruisen en Warschau naar de Njemen, de rivier die de grens vormt met Rusland. 
Alles verloopt vlot, voldoende bevoorrading, groene weiden voor paarden en vee, geen ziekten die 
uitbreken. Maar eens de Njemen over is er de tocht door het weidse, vijandige Litouwen, onder een 
loden zon, met koude nachten en de systematische terugtrekking van de Russische troepen die 
hun eigen steden verbranden inclusief de bevoorradingsmagazijnen, en de waterputten 
besmetten met kadavers. De tactiek van verschroeide aarde. De enige oplossing om in leven te 
blijven is het eten van het uitgehongerd vee, het drinken van moeraswater en bivakkeren op natte 
grond. Amoebedysenterie, duikt massaal op! Hospitalen worden ingericht in Moletai, Vilnius, 
Dzisna en Witebsk. De eerste betrachting bij de zieken is steeds de wegen vrij te maken met een 
braakmiddel (lpécac/Amerikaanse braakwortel) en indien nodig nadien nog een purgeermiddel 
(rabarber al of niet samen met wijnsteen of Engels zout). Is het een beginnende dysenterie, dan 
voegen we daar elixir parégorique, een pijnstillend geneesmiddel, aan toe. Een elixir dat bekomen 
wordt door opium, anijsolie, benzoëzuur en kamfer in alcohol op te lossen. Hebben we te maken 
met een aanhoudende dysenterie dan geeft de arts als extra 'Laudanum van Sydenham' in een 
glas wei om de pijn te verzachten. Laudanum van Sydenham heeft de eenvoud van bereiding als 
grote voordeel. Het is een oplossing van opium, kaneel, kruidnagel en saffraan in wijn. Door de 
duizenden dysenteriebesmettingen geraken de producten echter zeer snel op en de dokters 
moeten zich behelpen met kruiden die de omgeving te bieden heeft: Vaccinium myrtillus (blauwe 
bosbes), Potentilla erecta (tormentil), Armoracia rusticana (mierikswortel), Acorus calamus 
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(kalmoes), Allium sativum (look), Raphanus sativus (radijs), 
Menyanthes trifoliata (waterdrieblad) en Salvia officinales (salie) 
(Rosen, 1951 ). Na de verdere inrichting van de vier hospitalen en hun 
bestaffing met voldoende gezondheidsofficieren, gaat Larrey de 
keizerlijke wacht vervoegen die al richting Smolensk marcheert. 

Laudanum-encyclopedia.com 

Casus 3: Het Franse leger wordt erin geluisd 
Larrey komt toe in Smolensk waar de dag voordien, 18 augustus, een eerste bloedige veldslag van 
formaat heeft plaats gehad. Napoleon heeft deze strijd gewonnen, maar 20.000 soldaten verliezen 
er het leven, de straten liggen vol lijken en stervenden. Tolstoj schrijft er het boek 'Oorlog en Vrede' 
over. Ook hier gaan de magazijnen met drank, voedsel en kleren, en de huizen voor onderdak, in 
de vlammen op. Pluksels worden met de schors van Betula alba (ruwe berk) gemaakt en verband 
van de resterende linnen kleren, zelfs van perkamenten archieven (D.J.Larrey, 1817). Door deze 
toestand van voedseltekorten, gebrek aan hygiëne en de overbevolking in de weinig resterende 
huizen doet de tyfus zijn intrede! Professor Ebstein concludeerde in 1912 uit alle beschrijvingen in 
de medische rapporten over de Russische campagne dat het telkens vlektyfus betrof (Ebstein, 
1902). Deze conclusie wordt in 2006 bevestigd door Raoult Didier, via een DNA-analyse van 
tanden uit een massagraf in Vilnius, ontdekt bij bouwwerken in 2001 (Raoult, 2006). De 
behandeling van tyfus door Dokter Krantz, arts bij het Westfaalse korps van la Grande Armée, gaat 
als volgt: in het begin van de ziekte geeft hij een braakmiddel met lpécacuanha en tartarus 
stibiatus, later aether vitrioli met valeriaantinctuur, aromatische tinctuur en als laatst tinctuur van 
chinae composita aurantiorum in goede wijn. Met deze behandeling geneest hij 97% van de 
zieken. Een veel eenvoudigere oplossing zal dokter 'vorst' toepassen bij de terugtocht uit Moskou: 
de zieke wordt op een open wagen geladen, warm aangekleed, bedekt met stro, en handen en 
voeten ingepakt met vodden gedrenkt in ·kamferspiritus. Enkele haltes worden ingelast om 
kamillethee te laten drinken en de mortaliteit bedraagt hier maar 1 op 31. Er moet aan toegevoegd 
worden dat de soldaten geïsoleerd worden zodra de eerste symptomen van tyfus verschijnen 
(Krantz, 1817; Rosen, 1951 )! En alle goede behandelingen ten spijt blijft tyfus toch 
verantwoordelijk voor 80% van de doden door ziekte, en verliest Napoleon toch al 150.000 
soldaten aan dysenterie en tyfus voor hij op Moskou bereikt (Marchioni, 2003)! 

Casus 4: Koorts 
Op 30 augustus 1812 komt Larrey in Vjazma toe, de westelijke verdedigingspost voor Moskou. De 
soldaten slapen op stro dat daags voordien nog door de paarden gebruikt werd. Wisselkoorts, 
hospitaalkoorts, tyfuskoorts en loopgravenkoorts heersen alom door de ontberingen en het gebrek 
aan hygiëne. Cinchona is het alom geprezen middel tegen koorts. De Cinchona die door de 
gezondheidsofficieren van La Grande Armée gebruikt wordt is de Calisaya of de gele Cinchona, zo 
genoemd omwille van zijn gele bast. Deze kinabast bevat het hoogste percentage kinine van alle 
soorten. Hij wordt fijngestampt, in water aan de kook gebracht, gezeefd en 2à 3 x per dag 
toegediend. Kinine, die pas in 1820 door de Franse apothekers en scheikundigen Pelletier en 
Caventou uit de bast kon geïsoleerd worden is nu nog altijd in gebruik bij malariakoorts. 

Casus 5: Emfyseem 
Door de dysenterie- en tyfusepidemie zijn de rangen ernstig uitgedund, er resten Napoleon nog 
125.000 manschappen. De numerieke Franse overheersing is weg en de Russen blijven staan! In 
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Borodino, op 125 km van Moskou, zal op 07 september 1812 de grootste en bloedigste eendaagse 
slag plaatsgrijpen waarbij 30.000 Fransen sneuvelen. Het gebruik van de 'ambulances volantes' 
loont, om tijdens de 'kalme uren van de natuur' 
zoveel mogelijk chirurgische ingrepen te kunnen 
verwezenlijken. Larrey had al ervaren dat de kans 
op infecties aanzienlijk verkleinde indien hij binnen 
24 uur kon ingrijpen. Hij presteert het om 200 
amputaties uit te voeren op 1 etmaal (P. Vayre, d 
2004)! Bij ernstige schotwonden kiest hij resoluut 
voor een amputatie! Anders is het gesteld met een 
Poolse officier die door een lansinslag een V 

algemeen emfyseem ontwikkeld heeft. Hij was al 'Ambulance_volante' 
na de eerste zorgen door de gezondheidsofficieren - museum Larrey m Beaudean -
met de ziekenkar weggebracht naar het veldhospitaal als Larrey er toekwam. Dr. Larrey start met 
het zuiveren van de wonde en past een wonddebridement toe, plaatst er onmiddellijk droge 
laatkoppen op, die zichzelf dan vullen met gas en bloed. De wondranden worden vervolgens 
bijeengebracht met gaasverband gedompeld in warme kamferwijn om de bloedvaten te stimuleren 
en de wonde te ontsmetten. Laatkoppen worden nadien over het ganse lichaam aangebracht, 
voornamelijk op de borst en de uiteinden. Het lichaam wordt meermaals per dag met kamferwijn 
ingesmeerd en oppervlakkige scarificaties worden toegepast waar ze de laatkoppen niet kunnen 
plaatsten. Als drank geeft hij een infuus van Arnica montana, een goede bouillon en goede wijn. De 
officier geneest (D.J.Larrey, 1817)! 

Casus 6: Oftalmie 
Eindelijk bereikt Napoleon, op 14 september 1812, met 100.000 manschappen Moskou. De 
hoofdstad werd, daags voordien, door haar inwoners zelf, in brand gestoken, en zal nog gedurende 
8 à 1 O dagen voor een vuurgloed zorgen. De luttele stenen gebouwen die nog resten worden 
ingepalmd en er wordt vergeefs op een Russische overgave gewacht. Op 18 oktober start wegens 
de nakende winter, noodgedwongen, de terugtocht, bij sneeuwval en vorst, met intussen alweer 
10.000 soldaten minder, verloren aan tyfus. Bovenop de aanhoudende ontberingen van drank, 
eten en kledij komt er vanaf nu ook sneeuwverblinding en de rook van de kampvuren bij. Wat de 
Fransen al tijdens de Egyptische campagne met zonweerkaatsing op het zand ervoeren 
(Desgenettes, 1802), gebeurt nu op de sneeuw. Volgens dr. Krantz, uit het Westfaals korps, betreft 
het een erge vorm, waarbij de ogen zeer rood zijn, en er bloeddruppels uit de conjunctieven vallen. 
Het relaas van Dr. Bourgeois vertelt ons dat de conjunctieven rood worden en opzwellen zodat de 
oogleden dichtgaan. Er is veel traanaanmaak, 
samengaand met veel pijn. De ogen zijn constant 
nat en lichtschuwheid bereikt zo een hoge graad, 
dat de mannen blind worden, hevige pijn lijden 
en op grond vallen. Dit betekent voor hen het 
e i n d e w a n t e e n s gevallen komen ze door 
vermoeidheid en slaaptekort niet meer 
recht (Rose, 1913). De behandeling van oftalmie 
gebeurt door het plaatsen van een 
blaartrekkende pleister met Spaanse vlieg in de 
nek, waardoor een drukvermindering 
bekomen wordt zodoende een pijnstilling. 

Terugtocht uit Rusland (A. Northen) -Wikipedia 
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Deze pleister vertrekt van een gewone pleister die op een pels of linnen doek gelegd wordt en 
daarna bestrooid met gedroogde en gemalen canthariden. De verdere behandeling bestaat ook 
hier, in het vrijmaken van de wegen met een braakmiddel, kopersulfaat, dat ook een 
ontsmettingsmiddel is, en een purgeermiddel, de knolwortels van Jalappe (Rose, 1913). 

Casus 7: Asfyxie 
Diegenen die, alles overleefd hebben, moeten nu vooral doorgaan, bewegen, niet slapen, niet 
vallen, hopelijk niet door de Kozakken beroofd worden van hun kleren, en af en toe, paardenvlees 
bemachtigen! En toch lopen ze dan nog asfyxie, vrieswonden en geheugenverlies op. Dokter 
Beaupré geeft voor deze toestand, door zijn ervaring, de volgende richtlijnen: we vermijden 
temperatuursverschillen, passen massages toe van de witte plekken met sneeuw of azijn en 
vervolgens bedekken we de patiënt met wollen kleren. Blijft de huid wit, dan passen we scarificaties 
toe en bedekken de plaats met een kruidensmeersel van eikenschors, kinabast, mosterd met wijn, 
alcohol, mirre en kamfer. Terpentijnolie die meer doordringt, en gradueel warmer gemaakt wordt, is 
ook een mogelijk massagemiddel. Bij volledige asfyxie geven de dokters een infuus van thee met 
ammonia in brandewijn of zoete kaneelwijn (Beaupré, 1826 ). 

Casus 8: vrieswonden 
4000 zombies bereiken Gumbinnen op 13 december 1812, en krijgen eindelijk eten, kleding en een 
onderkomen. Zodoende komen ze goed gekleed en proper in Königsberg (nu Kaliningrad) aan op 
25 december om zich te laten behandelen door l )kter Larrey voor hun vrieswonden. En niets gaat 
er boven een styraxzalf om de wonden zuiver te maken en ze nadien te behandelen met de 
saffraanpommade van Larrey! De styraxzalf maakt men met notenolie, colofonium, elemi, gele was 
en vloeibare styrax van de amberboom. Met deze combinatie lukt het hem om zowel de korsten te 
verwijderen, als het gezonde weefsel te verzorgen. Zodra er geen korsten meer zijn, is de 
saffraanpommade van Larrey, een van de beste lokaal aan te brengen geneesmiddelen door zijn 
opdrogende en kalmerend karakter. Het recept is als volgt: 

32 gram zuivere bijenwas 
32 gram amandelolie 
2 decigram gezuiverde en fijn gemalen rode kwikoxide 
1 gram zinkoxide 
2 decigram kamfer in eigeel opgelost 
½ gram schildluispasta 
3 decigram Oosterse saffraan in poeder. 

Alles wordt gemengd en vermalen in een marmeren mortier (Larrey, 1812). 

De Russische campagne 1812-1813 is dus wel de aankondiging van het einde van het 
Napoleontisch keizerrijk, het is zeker ook een hoeksteen van de daarop volgende bloeiende 
medische opleiding in Frankrijk. 

Daniel De Wit 
Herborist 
Mariadallaan 5 A 
B-1930 Zaventem 
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Luca&'CRANACfl d0V~ 
(Kvo-nacht1472 -W0ima-Y 1553) 

Apotheker en schilder. 

Naar aanleiding van de voorbije tentoonstelling "The World of Lucas Cranach -An Artist in the Age 
of Dürer, Titian and Metsys" in de Bozar te Brussel (20/10/201 O > 23/01/2011), is het de moeite 
even uit te weiden over deze merkwaardige schilder, die ook apotheker was. 

Levensloop 

Zeltpürtrct van Lucas Crunach de 
Oude< 1550), (iallc:rîn degli Uffiri, 

FlNcnce 

Lucas Sunder, alias Lucas Cranach de Oude, werd in Kronach geboren als zoon van de schilder 
Hans Maler. Hij noemde zich pas later naar zijn geboorteplaats, die destijds Cranach luidde. Zijn 
nageslacht droeg ook deze naam. 
Hij werd door zijn vader opgeleid tot schilder. 

In 1501 verhuisde hij naar Wenen en verbleef er drie jaar. In 1505 ging hij naar Wittenberg om 
hofschilder te worden van Friedrich de Wijze. Tegen het einde van zijn verblijf in Wenen begon hij 
zijn werken te signeren als "Lucas Cranach". Per 6 januari 1508 verkreeg Cranach van zijn 
opdrachtgever het recht een familiewapen te voeren met een gevleugelde slang. 

Hij knoopte vriendschap aan met de hofgeneesheer van de prins, Martin Pollach von Mellerstadt. 
Om zijn medische opbrengsten te verhogen opende deze in Wittemberg een apotheek, die later 
over ging in de handen van Cranach. In hét grote en weelderige gebouw vond de koning van 
Denemarken, Christian Il, asiel na zijn verbanning en Cranach verwierf het alleenrecht om 
waardevolle goederen te verkopen als kruiden, theriaca, suiker, zoetwaren, wijn en gekleurde 
bijenwas. Hij verkreeg op 6 december 1520 het monopolie zich apotheker te noemen en was de 
enige apotheker in de stad. Dank zij deze bedrijvigheid was hij bevoorrecht in het bekomen van 
oliën, essences en pigmenten. 

Cranach was geen goede apotheker en hij nam al vlug een bedreven apotheker in dienst om de · 
zaak te runnen. Hij werd door collega's aangeklaagd voor het verkopen van ingewikkelde 
drogerijen en hij lag ook in de knoop met zijn helper, hetgeen leidde tot een rechtszaak. 
Cranach liet dan zijn apotheek over aan zijn schoonzoon Gaspar Pfreund, die ze later zelf overliet 
aan zijn schoonzoon Fluth. Deze verhuisde naar een andere woning maar in 1799 brachten ze de 
apotheek weer onder in het oorspronkelijke huis aan de Marktplaats. Na een brand in 1871 werd het 
huis weer opgebouwd. In 1873 behoorde de apotheek nog steeds toe aan een afstammeling van de 
familie Cranach. 

Daarnaast bedreef Lucas Cranach een drukkerij en een papierhandel. 

Vermoedelijk in 1512 trouwde hij met Barbara Brengebier (t 1540), die een dochter was van Jobst 
Brengebier, de burgemeester van Gotha. 
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Hij zat verschillende keren in de gemeenteraad van Wittenberg en werd er burgemeester rond 
1543/1545. 

In Wittenberg sloot hij vriendschap met Philipp Melanchthon en Maarten Luther. Voor Luther was hij 
samen met zijn echtgenote op 13 juni 1525 getuige bij diens huwelijk met Katharina von Bora. In 
1550 volgde hij zijn opdrachtgever Hertog Johan Frederik de Grootmoedige die in Augsburg in 
gevangenschap zat. Op 16 oktober 1553 stierf Lucas Cranach op 81-jarige leeftijd in Weimar. Hij 
werd in die stad begraven op het Jacobskerkhof. 

Werken 
Cranach heeft veel portretten geschilderd, maar ook o.a. religieuze en mythologische werken. Zeer 
bekend is het portret van zijn vriend Maarten Luther uit 1529. 

In het werk van Cranach vindt men geen enkele verwijzing naar zijn bedrijvigheid als apotheker. 

Apr. Ghislain Vercruysse 
Apr. Guy Gilias 

Caritas - in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten (Antwe:rpen) 

Bronnen 
-Wikipedia 
-www.bozar.be/activity 

Maarten Luther, 1543 

Justitia, 1537 

-Bull. de la Soc. D'hist. De la Pharmacie, janv. 1923, n° 37 
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De drie gratiën, 1530 

Madonna met kind, ca. 1545 



lvfEVEVELINGEN 

Q TENTOONSTELLING 

"Het gewichtige lichaam" - Over dik, dun, perfect of gestoord. 

Museum dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent 
Van 8 oktober 201 0 tot 8 mei 2011 

De tentoonstelling brengt een fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke 
verschijning in beeld. Rode draad is een geschiedenis van het hongeren. 

lkt "' 
,\lu"-' "'" gf'"\\'.ir>htigt' 
llr;Gut'lbt11 hcl1:1n1)l 

G,111 

De laatste decennia heeft magerzucht of anorexia nervosa zich ontwikkeld van een zeldzaam 
ziektebeeld tot een modieuze aandoening. 
Waar ligt de grens van de schoonheid: waar kantelt "mooi" naar "ziekelijk" of "gestoord"? 

Open: di-vr: 9-1 ?u en za-zo: 13-1 ?u 
Gesloten maandag en op 24/ 25 & 31 /12 & 1 /1 info@museumdrguislain.be 

www.museumdrguislain.be 
Q TENTOONSTELLING 

"Marollen (Brussel) 1210 tot 2010 - iedereen welkom" 

Van oudsher heeft de Marollenwijk in Brussel de strijd aangebonden tegen armoede en sociale 
uitsluiting, met oplossingen als godshuizen, gasthuizen, liefdadigheidsateliers, armentafels en 
verschillende stichtingen. Al vanaf de 12• eeuw vertaalde deze zorg in de oprichting van de Sint
Pieters lep roze rij, het Sint-Janshospitaal en andere instellingen speciaal voor kinderen. 

Voorwerpen uit het dagelijks leven, medische instrumenten, 
beeldhouwwerken, archeologische vondsten, kaarten, archieven en 
beeldmateriaal n~men u mee naar de wereld van de bijstand aan 
minderbedeelden en ... van de onbaatzuchtigheid. 

Tot 30 april 2011 
Hallepoort, Zuidlaan, 1000 Brussel, 02/534.15.18 

Di-vr: 9,30u- 17u en Za-zo: 1 0u - 17u www.kmkg.be 
hallepoort@kmkg.be 

Q International Congress for the History of Pharmacy - Berlin, 14 - 17 september 2011. 
Ph.&rmacy and Books - Ph,umazl.e und 81.1(:h - Pharmacie et les livres 

Bt>riin•Br.1.ndcnburg Acadcmy of 
Snen-:::es and Humanitie~. 
Gcnd11nncnmarkt 

Berl1n Br.1ndenburgl~d1e 
Akadem1e der W1<;.<;C'nHhaften 
am Gendarmtnmarkt 

Genera! information, preliminary registration 

Rotr.aud Mörschner 
Niedstr. 35 
D-12159 Berlin 

Tel. 0049- (0) 30 851 2507 
Fax. 0049 - (0) 30 851 2507 

Web: www.40îchp,org 
http:/ /veranstaltungszentrum.bbaw.de/ 

Emall· igphmr@staff.uni-marburg.de 

Sdentîfic information 

Prof. Dr. Christoph Friedrk;h 
lnstitut for GeschiehU!-Qer Pharmazîe 
Phrlipps-Universlt:a Marb:urg 
Roter Graben 10 
D-35032 Marburg __ . 

TeL 0049 - (0) 6421 78228;~ 
Faxc 0049 :- (0) 6421 282 28.7! i' 

Email: ch.friedrich@staff.Unl•marburg.de 
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VVERLIJVEN 

Op 16 september 201 O overleed ons lid apotheker Léon Mombaerts 
(Leuven-B), in de ouderdom van 86 jaar. 

We condoleren oprecht zijn echtgenote, collega Daisy Kortleven en de familie. 

IN lvtElvtVRIAlvt 
In memoriam Tilly van de Sande-Swart 

Op 14 december 201 O overleed Barthilde Sophia (Tilly) van de Sande - Swart op de leeftijd van 92 
jaar. Door haar overlijden verliest de Kring een betrokken en zeer belangstellend lid. Tilly en haar 
echtgenoot Jaap van de Sande zijn jarenlang trouwe bezoekers van onze congressen geweest en 
ze leverden daar ook hun bijdragen aan. Diegenen die de voorjaarsbijeenkomst in Vlissingen in 
1996 hebben bijgewoond zullen zich ongetwijfeld de gastvrije en feestelijke ontvangst van de 
congresdeelnemers in de toen honderdjarige apotheek aan de Badhuisstraat herinneren. De 
laatste jaren was het voor Tilly niet meer mogelijk om onze bijeenkomsten bij te wonen, maar haar 
interesse in ons wedervaren is tot het laatst gebleven. Wanneer je bij haar op bezoek kwam vroeg 
ze daar ook altijd naar. 
Tilly en Jaap van de Sande waren gepassioneerde boekenverzamelaars. Tilly's belangstelling gold 
in hoofdzaak Dante, ze sprak ook vloeiend Italiaans, en Jaap heeft een prachtige verzameling 
bijeengebracht met als onderwerp de farmacie in de ruimste zin van het woord. Beide 
verzamelingen zijn door Tilly onder zeer genereuze condities aan de Leidse 
Universiteitsbibliotheek geschonken. Ze heeft gelukkig de prachtige catalogus ter gelegenheid van 
de Dante tentoonstelling in de bibliotheek in oktober vorig jaar nog kunnen zien en het speet haar 
heel erg dat haar fysieke conditie een persoonlijk bezoek aan die tentoonstelling niet meer toeliet. 

Wat ik het meest in Tilly bewonderde was de manier waarop ze met haar 
steeds toenemende beperkingen wist om te gaan, het moet heel moeilijk 
voor haar zijn geweest om steeds weer een stapje terug te doen en te 
ervaren dat de dingen die je graag deed niet meer mogelijk waren. Maar 
ondanks dit alles bleef ze opgewekt en vol hartelijke belangstelling naar het 
wedervaren van haar familie en vrienden. Ik heb haar eigenlijk nooit horen 
klagen. 
Binnen de Kring gaan gevoelens van oprecht medeleven uit naar haar 
familie. 
Moge zij rusten in vrede. 

Annette Bierman 
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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. Les articles à publier seront de préférence surdisquette, cd-rom ou mail électronique. 
Chaque texte sera pourvu d'un titre court. 

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

3. Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seront 
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: Moufön, 1970:53. 
Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994;1 (3):26-32. 

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

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

6. Les auteurs porten! 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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