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CéJNGRES TE LESSINES 27 EN 28 APRIL 2014 

Geacht lid, 

Betreft: Congres Ghislenghien/Lessines 27 en 28 april 2014 

· Wegens de bedroevend lage interesse van onze leden voor dit Congres, hebben de voorzitter en 
de organisator, na overleg, besloten dit voorjaarscongres niet te laten plaats vinden. 

De hele organisatie voor slechts enkele deelnemers kan immers niet gerealiseerd worden aan de 
bedongen prijzen in het hotel en in het museum. 

We danken u van harte voor uw geplande deelname, maar we vragen u begrip voor deze toestand 
en excuses voorde overlast. 

De reeds gestorte som zal eerstdaags via uw b<i1nk terugbetaald worden. 
Inmiddels zal het bestuur zich beraden over de verdere organisatie van onze congressen en we 
hopen u in de toekomst zeker nog te mogen begroeten op een van onze bijeenkomsten. 

Collegiale groeten. 
Voor het bestuur 
GuyGilias 
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V(!/ v~ ft"etiW:LAM1v va,n; N ~ Ro-cko->u 
(1560-1640) 

Uit Zomer in Rockox' Tuin en Het Gulden Cabinet door Hildegard Van de Velde, conservator Rockoxhuis, 
(voor het Bulletin bewerkt door Guy De Munck) 

Historiek 

De binnentuin van het Rockoxhuis evoceert een 
vroeg zeventiende-eeuwse stadstuin. Er zijn geen 
iconografische bronnen bekend die een beeld 
geven van de oorspronkelijke tuin. Toch beschikken 
wij over voldoende aanwijzingen dat burgemeester, 
mecenas, kunstverzamelaar, oudheidkundige en 
humanist Nicolaas Rockox (1560-1640) een 
voorbeeldige stadstuin had. Hij kocht zijn 
patriciërswoning in 1603. De woning had een hoff. 
Hoe die stadstuin eruitzag, of hoe Rockox hem later 
zou inrichten weten we niet. We weten wel dat hij in 
het Plantijnse huis een aantal botanische edities 
kocht. In 1609 en in 1610 ontving Rockox een 
zending planten, boompjes en heesters van 
Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), een 
eminent humanist en botanicus uit Aix-en
Provence. Dankzij de bewaarde brieven die de 
zendingen begeleidden, weten we exact welke 
plantensoorten Rockox ontving. Van elk kwadrant 
in de tuin is telkens het binnenste tuinbed ingevuld 
met planten uit deze zendingen. Ten slotte 
beschikken we nog over de inventaris van het 

sterfhuis van Nicolaas Rockox, die onmiddellijk na zijn dood opgemaakt werd in december 1640. In 
die boedelbeschrijving staat vermeld dat Rockox tien appelsienbomen, enkele aankomende 
appelsien bomen en twee laurierbomen had die op dat moment overwinterden in de kelders van het 
huis. Vandaag maken ook zulke boompjes weer deel uit van de binnentuin van het Rockoxhuis. 

Aan de hand van deze bevindingen werd de Rockoxtuin in 2002 een eerste keer heraangelegd. 10 
jaar later blijven we bij de interpretatie van deze visie, maar voegen we een aantal elementen toe. 
Herman van den Bossche en Paul van den Brempt, erfgoedonderzoekers van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed in Brussel, hebben de brieven van Nicolas Claude Fabri de Peiresc aan 
Nicolaas Rockox en zijn tijdgenoten opnieuw onder de loep genomen en zijn tot nieuwe inzichten 
gekomen. In 2005 stelden we in een tentoonstelling in het Rockoxhuis de bibliotheek van Nicolaas 
Rockox voor. Dr. Dirk lmhof heeft als voorbereiding op die tentoonstelling de Journalen, de 
boekhouding van het Plantijnse huis, nagekeken en gevonden dat Nicolaas Rockox 165 boeken 
kocht, waaronder de belangrijkste botanische uitgaven die op dat moment op de markt waren. 

Zo werd in 1594 de ltinera Constantinopolitanum et Amasianum .. ... van Busbequius, gedrukt bij 
Plantijn in 1582, als eerste aanwinst voor Rockox genoteerd in de Journalen van het Plantijnse 
huis, Ook de Rariorum aliquot stirpium ... ... van Clusius kwam in 1599 in Rockox's bibliotheek 
terecht evenals het gegeerde dierenboek van Gesner, /cones avium omnium. .... De vondst was 
veel rijker dan we in 2002 voor ogen hadden. Rockox' bibliotheek bevatte ook tuintraktaten en een 
aantal filosofische werken van Justus Lipsius, waarin de renaissancetuin beschouwd werd als een 
plaats voor bezinning en rust. Dr. Ria Fabri, die intussen veel onderzoek gedaan heeft naar 
boedelbeschrijvingen van overleden patriciërs, is ook tot nieuwe bevindingen gekomen. Een 
stadstuin werd vaak als een bijkomend salet, een buitensalet weliswaar, ingericht, een plek waar 
wetenschap, filosofie en kunst elkaar vonden. 
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Wie was Nicolaas Rockox? 

Nicolaas Rockox (Antwerpen 1560-1640) stamde uit een gegoede Antwerpse burgerfamilie, 
Hij studeerde rechten in Leuven, Parijs en Douai en speelde in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw een erg belangrijke rol in het politieke, artistieke en sociale leven van zijn 
stad. Onder meer als schepen en als burgemeester oefende hij verantwoordelijke functies 
uit. Hij huwde de Spaanse Adriana Perez, afkomstig uit een oud en rijk koopmansgeslacht. 
Rockox en zijn echtgenote bleven kinderloos. Rockox maakte zich ook uitzonderlijk 
verdienstelijk als mecenas, humanist, oudheidkundige en numismaat, Hij lag mee aan de 
basis van het succes van Rubens gedurende het tweede decennium van de zeventiende 
eeuw door de grootmeester van de barok belangrijke opdrachten te geven, Als 
burgemeester vroeg Rockox aan Rubens om de Aanbidding der Wijzen (Madrid, Prado) te 
schilderen voor het Antwerpse stadhuis. Als particulier bestelde hij bij Rubens onder meer 
zijn beroemde grafstuk, Het ongeloof van Thomas (Antwerpen KMSKA) en als hoofdman 
van het kolveniersgilde gaf hij Rubens de opdracht om de beroemde Kruisafneming voor 
het altaar van dat gilde in de Antwerpse kathedraal te schilderen. 

Vandaag wordt de herinnering aan deze belangrijke zeventiende-eeuwse patriciër levendig 
gehouden in de evocatie van zijn burgemeesterswoning in Antwerpen, Het huis werd in de 
jaren 1970 gekocht en gerestaureerd in opdracht van KBC en is sinds 1977 geopend voor 
het publiek, 

De tuin vandaag 

De keuze van de planten in deze tuin is enerzijds gebaseerd op de briefwisseling tussen Rockox en 
Peiresc in 1609 en 1610, maar anderzijds ook geïnspireerd op de planten die voorkomen in de 
botanische uitgaven van Dodoens, Clusius en De Serres die Rockox op zijn boekenplank had. 

De vier binnenperken van de kwadranten in de tuin zijn gevuld met planten die Peiresc Rockox 
toezond vanuitAix-en-Provence. De correspondentie over die zendingen is nog bewaard, maar de 
vlotte pen van Peiresc is bij de eerste studie van deze tuin niet altijd correct geïnterpreteerd. Zo is 
de meest opvallende nieuweling in de tuin een olijfboompje: wat uit Peiresc's brieven gelezen werd 
als A/oe vera blijkt 0/ea vera te zijn; of hoe een agaat plots een olijfboompje wordt! 

·"' ·\ 
'·~ .. 

Tuin . 
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Rockox (A. Van Dijck) 
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Guy Gilias 

Het boek "De Apotheker te Leuven van 1269 tot heden"(Apr. A. Dewaersegger, apr. G. Gilias, apr. 
P. De Becker) werd door de Apothekersvereniging van Leuven en Omliggenden (AVLO) 
uitgegeven in 1993, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Apothekersvereniging van 
Leuven. 
Verdere studie over de apothekers die in Leuven werkzaam geweest zijn leverde nog interessant 
materiaal op, zodat 20 jaar later een aanpassing van de gegevens in dit boek mij nuttig leek. 
De opgenomen jaartallen zijn deze waarin de genoemde apotheker voor het eerst vermeld wordt in 
een bron. Vanaf 1893 steunt de vermelding op de lijst van de Leuvense leden van de "Cercle 
Pharmaceutique de !'Arrondissement de Louvain." 
In de chronologische opsomming van de apothekers die voor korte of lange tijd titularis waren van 
een apotheek te Leuven (en later "Groot-Leuven"), bemerk je dikwijls dezelfde achternaam. Bij het 
lezen van de voornaam of initialen zie je dat het de zoon is die de apotheek overgenomen heeft 
ofwel dat het gaat over een naamgenoot, die al dan niet familielid is. 
Aan de hand van de adressen en huisnummers (waar mogelijk) kan je de verschillende overnames 
en/of opvolgers nagaan en de nieuwe vestigingen opsporen. 
1269 Johannes (Jan), genaamd de Lyra, Brevis strata (=Kortestraat)1 

±1307 
1424 
1443 
1479 

Tevens oudste met naam bekende en gelokaliseerde apotheker (apothecarius)in 
de Nederlanden. 
Nycholaus, zoon van Johannes dictus de Lyra. (t ± 1320)2 

Petrus vander E/st3 
Henricus Wytinck de Wesa/ia inferiorï4 
Peter van der Wim pen 5 

1484 Judocus van der Beke (alias Joes de Rino,(Rivo)), Borchstraat 6 

1487 Peeteren Metsier 7 

1494 Hendricke de Weert(geheten Cuggenbosch)8 
Henrick de Coster 9 

' 

1504 Michiel Scribaens 10 

1522 Jan Walrants11 

Henricus Meys 12 

1566 Helias Pin 13 (als enige apotheker, lid en zelfs deken van meerseniersambacht) 
1598 volgens de volkstelling: (5 apothekers voor 7 .300 inwoners) 

Jacob Vekeman(s), Grote Markt 
Dominicus Huens, Predikherenstraat 
Jan Rogge, Korte straat 
Jan Huygens, Korte straat 
Frederik van Hunnensdae/, Naamsestraat 
Jacob Huijgens (zoon van Jan), Cortstraete 14 

1632 Laureyns Ie Pape 15 

1646 volgens de volkstelling: (4 apothekers, maar één van de opnemers vergat het 
beroep te vermelden, zodat er meer kunnen geweest zijn). 
Merten Coremans, Diestsestraat 
PhilipsAsselman(s), Mechelsestraat 
Jan vanden Tempel, Naamsestraat 
Matthijs vander Haegen, Naamsestraat 

1659 Adriaan De Vaddere 16
, Diestsestraat 
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1664 
±1670 
1670 
1690 

1696 

1733 
1766 

1766 
1784 
1786 

±1786 
1795 

Martinus Crols 11 

Jan Raymaeckers, Groote Marckt (tot 1696) 18 

Lambertus Cremers, Mechelsestraat 19 

volgens de volkstelling: (9 apothekers voor bevolking van 10.000 zielen) 
Joannes-Franciscus De Pauw, Prooststraat (suppoost v/d Univ.) 
Goossens, Parijsstraat 
Jan T(h)ielens, Grote Markt (Roede Rose naast den Engel) 
Immens, Grote Markt ( naast den Samaritaen) 
Lambertus Cremers, Mechelsestraat 
Somers, Mechelsestraat 
De Kinder, Mechelsestraat 
Vander Vliedt, Tiensestraat (buurt Muntstraat) 
(+Adriaan De Vaddere, eerdervernoemd in 1659) 
Andreas Dominicus Sassenus (Van Zassen), koopt apotheek van 
prof. Jan Raeymaeckers 20 in de Brusselsestraat. 
Vounck, Tiensestraat 201 
Volgens de Guide Fidèle, uitgave J. Moris, Brussel 1766 telt Leuven dan 11 
apothekers voor een bevolking van ongeveer 15.000 inwoners. 
Cremers, Heverleestraat 
Boonaerts, Diestsestraat 
Van Dijcke, Vismarkt 
Jacobus Janssens, Brusselsestraat 21 

Baetens, Heverleestraat 
Wwe Binoza, Poreistraat 
Henricus Josephus Van Berchem, Parijsstraat "Den Lusthoff' 
Le Te/lier, 7 Hoeken, Mechelsestraat 23 (5) 
Menten, Mechelsestraat 
Janssens, Brusselsestraat 
Carolus Dominicus Sassenus 22

, (zoon van Andreas) 
Pierre Joseph Van Roosbroeck, Mechelsestraat23 (5) 
Petrus Eeckman, verkoopakte van inboedel 
Josephus d'Ancré, Tiensestraat 17, koopt inboedel apotheek Eeckman 
Reyns, lid van de examencommissie d'Ancré 
Bij de opheffing van het Oude regime en de Wetsbepaling van bevestiging in hun 
praktijk voor de apothekers, staan onder andere vermeld: 
Comeille-Joseph Germanes, Mechelsestraat 155 (159) 
Jean Gui/laume Crombecq 
Nicolas Ruttens 
Charles-Joseph d'Ancré ( eerder vernoemd in 1786) 
Alexandre Peeters, Mechelsestraat 

16 floréal an 111 { 5 mei 1795) 

1796 
Jean Buytenaken, Diestsetsraat 226 
G. Hermans, Rue de Mi-Mars (Halfmaartstraat) 23 

Daupré, Tiensestraat 218 
François Poefs, Naamsestraat 17 

1798-1804 De universiteit werd gesloten. De apothekers moesten aan de stad een aanvraag 
indienen om voor de Commissie ad hoc te verschijnen en examen af te leggen. In 
de periode 1798-1804 werden aldus aangenomen: 
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Gérard Craninckx, Tiensestraat 53 (15) (51 in Stadsarchief nr. 11.111 van 12 oktober 
1830) 
louis Van Boekel, Brusselsestraat 32 
J.H. Servranckx (Servrangs ), Parijsstraat 9 
Guillaume Jean Debrou (aangenomen door de Jury van Antwerpen), Parijsstraat 44 
Josse Rouchar(t)d (aangenomen door de Jury van Antwerpen) 
Schrijnmakersstraat 13 

1803 Jean-Jacques Perrinet 24
, Kattestraat 65 

1821 Vermeld in de verslagen van de jaarlijkse inspecties (Visitaties) door de 
Geneeskundige Commissie (naast andere reeds vermelde apothekers): 
Pierre Joseph Heylighen, Mechelsestraat 44 
Mathieu Denis Buytenaeken, Diestsestraat 79 
Jan Jozef Van Roosbroeck, Mechelsestraat 159 
Guillaume Maria Van Hal, Hospitaal Brusselsestraat 75 (later 14) 
Antoine François Minet, Naamsestraat 58 

1823 Bij een visitatie wordt apotheker Viret genoemd, die onder toezicht van apr. Vanhal 
van het gasthuis één jaar de apotheek mag leiden. 

1828 Bij een visitatie duikt de naam van apr. Jean Baptiste Timmermans op, 
Brusselsestraat 118. 

1830 Op een lijst van de Notabelen met het oog op de verkiezingen van 12 oktober 1830, 
komen als nieuwe namen voor: 
Pierre-Joseph Hensmans, Grote Markt 19 
H.F. Servranckx, Parijsstraat 97 
J.l. Vanderbeken, Mechelsestraat44 
Petrus Frans Van/eeuw, Diestsestraat 40 
Pierre André Van Roosbroeck, Mechelsestraat23 (5), 7 Hoeken 
Ingeschreven in de bevolkingsregisters van Leuven: 

1832 Jean Joseph Hubert Smout, Brusselsestraat 50 
1835 G. Vanhal, Mechelsestraat 82 25 

1836 Mathieu 
1837 Renard, Naamsestraat 85 
1838 Vloeberghs 26

, Slachtstraat 21 18 
Vanlinthout 28

, Tiensestraat 53 
1839 Jerome Joseph Renson, Tiensestraat 56 
1841 Pierre Joseph Bruylants, Mechelsestraat 109 ( 111) 
1844 Guillaume Joseph Cordemans, Mechelsestraat 159 

Jean Baptiste Carlier, Tiensestraat 86 
1845 Pierre François Van Orshoven, Naamsestraat 85 

Pierre Van De Ven, Brusselsestraat4 
Henri Joseph Desmeth, Grote Markt 18 

1849 Guil/aume Cordemans, Diestsestraat 79 (Vermeld in een visitatie) 
1851 Charles Debrou, Parijsstraat42 
1853 Achille Van Arenbergh, 

1853-1856: Vaartstraat 8 
1857-1868: Naamsestraat 14 
1869-1872: Schrijnmakersstraat 20 
1873-1883: Diestsestraat 85 
1884-1885: Wezenstraat 10 
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1885 failliet 
1897-1903: Vaartstraat 143 

Felix vanden Eynde, Naamsestraat 73 
1854 Jean Baptiste Buytenaeken, Diestsestraat 79 
1855 Emile Lambert, hospitaalapotheker 
1856 Jules Poutrain, Naamsestraat 85 (komt van Antoing) 

Vertrekt in 1857 naar Huy 
Een rondschrijven d.d. 5 september 1857 van de Minister van Binnenlandse 
Zaken aan de Gouverneur van de provincie Brabant, (waarin de apothekers 
herinnerd worden dat ze moeten in het bezit zijn van de medicinale gewichten 
die verplichtworden door het KB van 21/10/1819 en dat die moeten 
geijkt en gecontroleerd worden ingevolge het KB van 27/5/1856), draagt 
15 handtekening van apothekers te Leuven, voor ontvangst. 
Naast reeds genoemde namen, zien we tevens deze van 
Louis Dillen, drogist, (die tekent voor Desmeth) 
van Ho/thausen (vestigt zich in 1859 in de Naamsestraat) 

1858 François Edouard Detroch, provisor van Desmeth, Grote Markt 18 
Mathot, Diestsestraat 79 (vertrekt in 1866) 
Henri Bergeys, Mechelsestraat 109 

1859 Joseph Arnou/dvan Holthausen, Naamsestraat 70 
Rigouts (zonder adres) wordt vernoemd ter gelegenheid van een visitatie 

1860 Charles François Goris, provisor van Desmeth, Grote Markt 18. 
1861 Jorissen wordt vernoemd bij een visitatie 
1866 Achille De Doncker, Tiensestraat ( 1 )7 
1869 P.L Verbist, Brusselsestraat 50 
1871 Emile Steen houdt, Parijsstraat 46 
1873 Gustaaf /ckx, naamverlener voor apotheek in Brusselsestraat 57, waar Geer, een 

niet gediplomeerde, onder de borg van lckx de apotheek open hield 
1874 Léon Guil/aumeJans(s)ens, Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken 

M.J. Bocquet, gasthuisapotheker in het burgerlijk hospitaal 
Leon van Leeuw, Diestsestraat 58 
Laurent Geens, Brusselsestraat 57, waar Gustaaf lckx naamverlener was. Failliet 
in 1879. 

1875 Theodore Theophile Mil/er, Mechelsestraat 23 (5), Zeven hoeken 
1877 A. Renkin, Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken 
1879 E. Deleuze, Brusselsestraat 4 
1882 Jerome Gerard Renson, hospitaalapotheker tot 1885 

Victor Vanden Eynde, Naamsestraat 77 
Joseph Muset, Brusselsestraat 178 
Guil/aume J. Van Gorp, Statiestraat 81, Bondgenoten laan 83 

1883 Eugène Dubois, Statiestraat 71, Bondgenotenlaan 69 
Emile Bero, Naamsestraat 99 ( 101) 

1885 N. Heyrnaux (N. Yernaux), Tiensestraat 56 
Louis (François?) Huart, Diestsetsraat 85 (83) 
Charles Barthels (Berthels), Muntstraat 14 
Versavel, Brusselsestraat 4 
Wordt vernoemd als een van de organiserende leden van het Zesde Internationaal 
Pharmaceutisch Congres te Brussel in 1885, 
N. Kittel, pharmacien première classe, Hêpital militaire à Louvain. 
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1888 Augustin François, Bogaardenstraat 81 
Arthur Rosseels, Tiensestraat 103, later Vlamingenstraat 3 
Em. Masure, Brusselsestraat 4 
Fernand Ranwez, Tiensestraat 56 

1890 Charles Van Hoof, Naamsestraat 217 ( 144) 
Van Vlasselaer, Diestsestraat (tot 1892) 

1891 Arthur Van Weddingen, Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken 
Arthur Persoons, Naamsestraat 12 
Jean Lanssens, Naamsestraat 14 (Provisor) 
Henri Joseph Cordemans, Mechelsestraat 159 ( 175) 

1892 J. Jacobs, Bogaardenstraat 81 (83) 
J.J. Renson wordt opnieuw provisor in apotheek van burgerlijk hospitaal, na 
overlijden van M.J. Bocquet 

1893 Ephrem Darbé, Brusselsestraat 62 
Alfons De Clerck, Tiensesteenweg 26 
Op 18 april 1893 werd de beroepsvereniging gesticht onder de benaming 
"Cercle Pharmaceutique de l'Arondissement de Louvain". Onder de reeds 
eerder genoemde apothekers bevinden zich 18 stichters, wonende in Leuven, 
maar ook twee apothekers van de randgemeenten waren hierbij betrokken: 
Jos Deneef, Diestsesteenweg, Blauwput {Kessel-Lo) 
Charles Dany, Naamsesteenweg 89, Heverlee 

1894 Joseph Vanderplancken 
Provisor van apotheek van burgerlijk hospitaal in de plaats van J. Renson. 
Joseph Lonnevi/le, Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken 

1895 Rigoux, Diestsestraat 112 
1896 Jean Lans(s)ens, Mechelsestraat 111 (vroegere provisor in apotheek 

Naamsestraat 14 (12) 
Désiré Peeters, apotheker bij de Leuvense Prisons 

1897 Joseph Wouters provisor vari apotheek van burgerlijk hospitaal ter vervanging 
van Joseph Vanderplancken. 
Jansens (provisor), Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken. 
Eigenaar is Feyens. 

1898 Amédée Dekoninck, Statiestraat 23 (Bondgenoten laan 25) 
1899 Victor Van den Eynde, Naamsestraat 12. 

(Provisor van deze apotheek toebehorende aan M. Persoons) 
1901 Charles Duez (provisor), Mechelsestraat 23 ( 5 ), Zeven hoeken 

Alfred Vandermeulen, Tiensestraat 56 
1905 L Lequin (gerant), Mechelsestraat23 (5), Zeven hoeken 
1903 Felicien Steen houdt, Parijsstraat 46 
1908 Gui/laume Smets, Mechelsestraat 23, Zeven hoeken 

Désiré Amand (provisor), Mechelsestraat 23, Zeven hoeken 
1913 Marie Joseph Vandelaer, Mechelsestraat 159 ( 175) 
1914 August Van Damme, Brusselsestraat60 

Elie Duponchee/, Diestsestraat 54 
Jos Schoots, provisor apotheek Deneef, Diestsesteenweg (Blauwput) 

1919 Jean Deneef, Bondgenotenlaan 146 
Alphonse De Herdt, Volks plaats 10 (Mgr. Ladeuzeplein) 

1920 Van den Bossche, Naamsestraat 142 
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1921 

1922 
1923 

1924 

1926 

1927 
1929 
1930 
1931 
1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 
1939 
1942 
1944 

1945 
1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1952 

10 

Paul Berle, Diestsesteenweg 36 (later nr. 15) 
Gaston Vermeersch, Naamsestraat 101 
Joseph Van Hoof, Naamsestraat 142 
Renaat Vandenbussche, Brusselsestraat 176 
Jules Ramaekers en echtgenote Marthe Prim, Naamsesteenweg 50, Heverlee 
Marcel Coenen, Kardinaal Mercierplein 3 (Pomp Tiensestraat), later Tiensestraat 
81 
Albert Stroobants, Bondgenoten laan 77 
August Vanderavort, de Becker Remyplein, Kessel-Lo 
Hélène Jolling, Bogaardenstraat 83 
Gaston Lambrechts, Ridderstraat 96 
René Vandenberghe, Oude Markt 14 
Louis Willemaers, Sint-Pietershospitaal 
Fernand Vanwindekens, Naamsevest 196 
Léon Duez, Oude Markt 33 
François Waegeneers, Tiensestraat 246 (231) 
Paul Alaerts, Gebr. Massantstraat 2, Herent 
JulesDewamme, Naamsesteenweg 160, Heverlee 
Dewit, provisor apotheek Smets, Mechelsestraat 23, Zeven hoeken 
AlbertCanivet, Tiensesteenweg 26 (28), Heverlee 
Hubert Sas, Diestsestraat 217 (196) 
Leopold Pauwels, Tiensesteenweg 116, Heverlee 
Herman Grauwels, Gemeenteplaats 31, Haacht 
Raymond Mou/aerl, Tervuursestraat 7 
André Delarue, Fochplein 15 
Lucien Penders, Diestsesteenweg 143 
Albert Dewaersegger, Kapucijnenvoer 108 
René Vande/aer, Mechelsestraat 159 (130) 
Michel Delaere, Bondgenoten laan 88 
Mariette Knops, Tiensestraat 128 
Léontine Quermia, Oude Markt 36 
René Houberechts, Gemeentestraat, Kessel-Lo 
Denise Leblus, Naamsevest 12 
Roger D'Heur, Mechelsestraat 89 
Jan Devijver, Gemeentestraat 209, Kessel-Lo 
Juliette Vanlangendonck ( echtgenote Lef ever), Gemeentestraat 83, Kessel-Lo 
Maurice Weynants, Tiensesteenweg 5 
MarySterckx, (echtgenote Smets) Mechelsestraat23, Zeven hoeken 
Piet Vermeersch, Naamsestraat 77 
François LemaÎtre, Binkomstraat, Lubbeek 
Albert Bataille, Gebr. Massantstraat 13, Herent 
Leon Mombaerts en echtgenote Daisy Kort/even, Diestsestraat 125a 
Alice Staincq, Stationstraat 19, Veltem 
Achille Sterckx, Albert l laan 20, Wijgmaal 
Jan Foets, Wittebolstraat 19, Wijgmaal 
Marguerite Dassonville,( echtgenote Deweer) Vanderkelenstraat 4 
Deprins, Bogaardenstraat 83 
Augusta Roelants, Naamsestraat 34 
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Renée Degroot ( echtgenote A. Sterckx), Aarschotsesteenweg 394, Wilsele 
1953 Alfons Deleu, Parkstraat 115 
1954 Gaston Lambrechts, Naamsesteenweg 237, Heverlee 
1956 Roger De Ga nek, Bogaardenstraat 77 

Marius Lox, Koning Albertlaan 17 4, Kessel-Lo 
1957 Robert Geysens, Boutersem 
1958 Louis Philips, Betekom 
1959 Marie-Josée Evenpoel, (echtgenote Van Belle), Tiensesteenweg 107, Korbeek

Lo 
1961 Emiel Vandenbussche en echtgenote Maria Enckels, Brusselsetraat 176 

Jef Manderveld, Pakenstraat 3, Heverlee 
1963 Albert De Maesschalk, diensthoofd apotheek Univ. Ziekenhuis Sint-Rafaël 
1964 Simone Toen (echtgenote Gulisano), Diestsesteenweg 380, Kessel-Lo 

Vanaf 1965 is het ledenbestand van AVLO (Apothekersvereniging van Leuven en 
Omliggende) uitgebreid met de vestigingen rond Leuven. Zeker vanaf het invoeren 
van de Vestigingswet (1969) is deze uitbreiding aanzienlijker geworden. 
We beperken ons daarom tot de apothekers van het centrum van Leuven en de 
onmiddellijke randgemeenten. 

1970 Paul Debeckeren echtgenote Erna Breemersch, Waversebaan 82, Heverlee 
1971 Rik Herremans, Oude Markt 34 

Anne-Marie Pevenage, Middelweg 80, Heverlee 
Leona Devijver, Diestsesteenweg, 143, Kessel-Lo 
Claude Dewamme, Naamsesteenweg 160, Heverlee 

1972 Monique Dupont, Tervuursesteenweg 23, Heverlee 
Christiane Geyskens, provisor apotheekApophar, Tiensestraat 81 
Stephanie Davids, Diestsestraat 223 

1973 Ingrid Moria, Tiensesteenweg, Heverlee 
Mimi Briers, Diestsesteenweg 283, kessel-Lo 
Gaby Haustraete, Fochplein 1 é (provisor apot. Delarue) 

197 4 Hendrika Lefever, Gemeentestraat 83, Kessel-Lo 
1976 Mia Penne, Parkstraat 94 
1977 Lieve Pevenage, Naamsestraat 136 

Cecile Van Damme, Tiensesteenweg, Korbeek-Lo (provisor) 
Anne-Marie Delaere, Bondgenoten laan 88 

1978 Marie-Christine Camerlynck, Naamsestraat 65 
Johan Uyttendaele, Tiensesteenweg 5, Kessel-Lo 
Agnes Van Roey, Tervuursestraat 16 

1979 Christiane Quintens, Diestsesteenweg 143, Kessel-Lo 
Rita Van Derheyden, Fochplein 16 

1980 Albert Raymaekers, hoofdapotheker Gasthuisberg 
1981 Guido Van Hoeyveld, Tiensestraat 258 
1982 Christiane Coecke/berghs, Tiensesteenweg 50 

Annemieke Jacobs, provisor apot. Leblus, Naamsevest 12 
1983 Wim Vincke en echtgenote Ingrid Detiège, Kapucijnenvoer 109 

Suzanne Vandelaer, Mechelsestraat 130 
Robert Robeyns, Diestsesteenweg 380, Kessel-Lo 
Pascal Van belle, Tiensesteenweg 107, Kessel-Lo 

1984 Danielle Vandenbosch, Tiensestraat 81, (provisor Apophar) 
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1985 

1986 

1987 

1989 

1990 
1992 
1993 

Ginette Vermylen, Gemeentestraat 209, Kessel-Lo 
Geert Lox, Koning Albertlaan 17 4, Kessel-Lo 
Myriam Vandercasteelen, E. Ruelensvest 189, Heverlee 
Jean-Pierre Baeck, Oude Markt 14 
Bernadette Depré, Tiensesteenweg 116, Heverlee 
Ria Verthongen, Diestsesteenweg 380, Kessel-Lo 
R. Jacobs, Naamsesteenweg 224, Heverlee 
An Honinckx, Mechelsestraat 5 (Zeven hoeken) 
Sofie Peeters, Naamsevest 12 (provisor) 
Beatrice Bauche, Tiensestraat 81 
Carolina Pelgroms, Brusselsestraat 121 

Hilde C/eeremans, Pakenstraat 3, Heverlee 
Katja Wauters, Bondgenotenlaan 163 
Bart Kerre, Naamsesteenweg 160, Heverlee 

Het Brabants Apothekers Forum (BAF) beschikt verder over de volledige lijst van apothekers die in 
en rond Leuven gevestigd zijn sinds 1993 tot heden. 

Voetnoten 
1 

Schepenakte van perkament stad Leuven, mei J 269. 
2 

Charters Sint-Pieterskerk Leuven, in 1307, 1311. Niet meer in leven in 1320. 
3 

Dewaersegger, Gilias, De Becker, De apotheker te Leuven, Avlo, 1993 (Archief Leuven 7719 f' 54 
4 

Vandewiele, Geschiedenis van de farmacie in België, Orion, 1981, pag.211 
5 

Idem 3 (Archief Leuven 5104 f'37 r0
)) 

6 
Idem 4. Ook in "L'administration ducale. Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XLVIII, 3, 1954 
(Mina Martens), is er sprake van een apotheker in het Kasteel te Leuven. (KUL.biblioth, YIO, Yl 177) 

7 
In een stadsrekening van 1487-1488 nodigt deze apotheker het stadsbestuur uit op de bruiloft van zijn dochter 
ofwel op de bruiloft van de dochter van de Roomse koning (aartshertog Maximiliaan van Habsburg). 
Als bode werd hem een fooi aangeboden, hetgeen genoteerd staat in de stadrekening. 

8 
Idem 3 (Archief Leuven 5115bis f'424 v0

) 

9 
Idem 3 (Archief Leuven, 5117 f'254 v 0

) 

10 
Grafmonument Sint-Pieterskerk Leuven 

11 
Idem 3 (Archief Leuven 7807 f'346 v0

) 

12 
Idem 3 (Archief Leuven 7807 f' 135 r0

) 

13
ldem 4 

14 
Doopregister 1610 

15 
volkstelling 

16 
Bulletin Kring Geschiedenis Benelux, nr. 110, 2006, Schuldboek, p.17 

17 
volkstelling 

18 
Archief prof. J. Lemli, Winksele 

19 
Tentoonstelling in Universiteitshallen, 100 jaar AVLO, 1993 

20
Notariaat Brabant 13.003 

21 
Tentoonstelling in Universiteitshallen, 100 jaar AVLO, 1993 

22 
Als apotheker venneld in een notarisakte in 1766 

23 
L'lndépendant, Leuven 
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24 
Komt voor in de telling van 1803-1804 

25 
L'Indépendant, Leuven 

26 
Petites Affiches 15/4/1838, nr. 256 

27 Straat langsheen de Dijle, die verdween bij de eerste wereldoorlog 
28 Petites Affiches, 18/2/ l 83 8, nr.19 

MEDEDELING: Bulletin 123, september 2012, 
artikel "De geneesmiddelen in het pesttraktaat van Johannes de Vesalia", pagina 57: 

Thomei 39 r: Leptodactylus Thomei (een amfibie of keversoort). 
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QUALENICA: 
E0Yv jo-ng,, Ud, VlM'V de, Kv~ wicutkt" {cwr 

Guy Gilias 

Op 28 maart vond in Gent (B) de finale plaats van StartAcademy, een wedstrijd waarin studenten 
de kans krijgen hun eigen ondernemingsplan uit te voeren. Bij de zes finalisten zijn twee teams van 
de KULeuven, en één van de deelenmers is Daan Bergers, lid van de Kring. 

Samen met een collega Georges De Feu, maakt hij deel uit van Qua/enica. Beide zitten ze in hun 
laatste jaar farmaceutische wetenschappen in Leuven en ze studeren verder deeltijds rechten (De 
Feu) en economie (Bergers). 

Met Qualenica bieden ze een business-to-business-dienst voor apothekers. In het kader van het 
interfacultair keuzevak 'initiatie tot ondernemen' werken ze hun businessplan uit, met de hulp van 
professor Bodewes en doctoraatsstudenten van de faculteit economie & bedrijfswetenschappen. 

"Apothekers zien hun marges steeds kleiner worden omdat de geneesmiddelen tegen een vaste 
prijs worden verkocht. Wij bieden ondersteuning bij het maken van een huisgemaakte versie van 
verschillende geneesmiddelen. Elke apotheker maakt in een handomdraai een hoestsiroop, maar 
bijvoorbeeld pijnstillers maken in tabletvorm is nog een ander paar mouwen. Qualenica biedt 
knowhow en advies, bijvoorbeeld over welke machines je nodig hebt. Wij komen bij de apotheek 
langs voor hulp op maat. Op die manier kan de apotheker huisbereide geneesmiddelen aanbieden, 
op maat van de patiënt en de lokale markt, die godekoper zijn voor de klant en waar hijzelf een 
hogere marge op heeft. Het is een tot nog toe uniek concept", aldus onze initiatiefnemers. 

Bovendien slecteerde en jury van privé investeerders (BAN Vlaanderen) Qualenica als tweede 
meest beloftevolle business model in Vlaanderen in BIZIDEE, de ondernemingswedstrijd van de 
Vlaamse Overheid. 

Met de tweede prijs UNIZO ondernemingszin en ING StartAcademy, finaleplaats en hoogste IPO in 
Battle of Talents, noteerde Qualenica als enige consequent topfavoriet in alle grote Vlaamse 
ondernemingswedstrijden. 

Of hoe vandaag de geschiedenis van morgen geschreven wordt ..... 
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Persmededeling 

Studentenonderneming Qualenica 

wint prestigieuze ondernemerswedstrijd 
GENT, 28 maart 2013. - Qualenica, een onderneming van studenten van de KU Leuven, heeft de finale 
van de wedstrijd I NG Start Academy tweede prijs nationaal gewonnen. Uit meer dan honderd teams 
werden de zes beste geselecteerd voor de finale. De jury onder leiding van Marc Coucke (Omega 
Pharma) riep Qualenica uit tot meest beloftevolle onderneming in de gezondheidssector in 
Vlaanderen. 

Qualenica is een innovatieve farmaceutische onderneming. Ze maakt huismerkproducten voor apothekers als 
goedkoop en winstgevend alternatief voor de traditionele generieke en merkproducten. Door de unieke aanpak is 
Qualenica op dit ogenblik de enige onderneming die zo'n totaalpakket voor huisberelde geneesmiddelen zal 
aanbieden. 

Qualenica ontwikkelde dit nieuw business model voor de Belgische markt waar veel apothekers op zoek zijn naar 
een eenvoudige oplossing voor hun huismerkproduclen. Qualenica biedt de apotheker de mogelijkheid om eigen 
producten voordelig te produceren en aan te bieden. Tevens krijgt de patiënt hierdoor een goedkoop alternatief in 
de huidige dure apothekersmarkt 

"Qualenica opbouwen was niet vanzelfsprekend", aldus Daan Bergers. CEO en student aan de KU Leuven en 
Vlerick. Toch raadt hij zijn collega-studenten aan om reeds tijdens hun opleiding actief te ondernemen. "Dat brengt 
talrijke voordelen met zich. Ondernemen geeft studenten hel zelfvertrouwen dat nodig is om een bedrijf op te 
richten en uit te bouwen. Bovendien bouwen studenten zo een netwerk op. Als student word je met open armen 
ontvangen: zonder veel kosten kunnen zij waardevolle informatie verzamelen aan de universiteit." Zo verwierf 
medeoprichter en a.o Georges De Feu (KU Leuven) enthousiaste hulp van zijn rechtsfaculteit voor het opzetten 
van de vennootschap. Nina De Moor (TEW), economist bij Qualenica. kan als student van de U<?ent genieten van 
het ondememerschapsstatuut 

Studenten zijn vandaag minder ondernemend ingesteld. Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid bij de 
onderwijsinstellingen. Zij kunnen ondernemerschap bij de gemiddelde student bevorderen door start-upverhalen te 
stimuleren. Ook het creëren van een community rond ondernemerschap zou een troef zijn. "Onderwijsinstellingen 
kunnen beloftevolle studenten verder ondersteunen in hun ondernemingstraject door een gunstiger 
onderwijsstatuut voor studentenondernemers. het faciliteren van het contact tussen studenten en onderzoekers en 
het meer betrekken van investeerders bij de onderwijscampus," aldus Georges De Feu 

Onderzoek toont aan dat ondernemingen die zijn opgericht door studenten met een diploma hoger onderwijs 
sneller groeien dan ondernemingen opgericht door andere ondernemers. Qualenica wil graag aan dergelijke 
initiatieven meewerken. Hel jonge bedriJf heeft een interessant netwerk dat klaar is voor een inhoudelijke dialoog. 
Qualenica neemt hierin het voortouw en lanceerde deze week op haar website een receptuur helpdesk; de opvolger 
van de KU Leuven vraagbox voor problemen bij bereidingen. 
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Programma 

10.00 On1Yaogo;;t md koffie 
10,25 Opening du~u 0t:h1t.•·mln"x,r1il1cr LiL·. Paul 
Baldud.: (vnnr,Jttcr s.edic H1-stL1ri--ck- ,-un KVCVJ 
10-30 i·oonltllmg KuninJ..hik b,:;1t111ul 1norht:1 

K,mstp1-1trimm1lwn 1\-kvr. C Cçulcm.,n!->, Algemeen 
directeur a,i. ,an KIK 
l0.45 Algemt:ett mw-:icht 01 tt·ndt.·nsc.•11 nm ht•I 
<1nda:ock Dr. Il, Ik Ckrc4. <kp,nltnlCnt,hoof<l 
laboratoria ,an KIK 
1 ! . 1 ~ Het Lam Gods 60 joar no Paul Coremons. Een 
multidisciplinaire bijdrage ondersteund daar ni<euwe 
spitstechnologie- Dr. J. S,mymo en Drs. ll. Duh<>is 
(KlK) 
11 AS An~(1-::.t' en lons.cn'd{ic nm mamd<hf'Fr!JJ t'H 
mmwturcn Dr. L \Valtr:cuw. KL Lcun:n ~ 

lllummare. on Dr. M. Van Bos (KIK) 
12.15 Ht!t: ht.Jfre eeuw \'tK,rHthnïdenJ in:icht m t/,._• 
fysica <•n ch<mJÎt' 1•,1.m 1-erjlugcn op khilderijen prof. 
em. J. !foon. AMOLF, :-:edcrlan<l 
Il.4$ Vragen en Jiscussîc (plenair) 
13.00 Lunch 
14 .00 Herstart do<.1r middag\'oor,j!ler pn,f. em. Rob 
van Veen, ('HG, t.'nl\'e~itdt Eindhoven 
14,05 Ch,•miLi m,•r kunJt, 1750 1950 pwf dr. G. 
\'anpaemel. KtJ Lc-u\,m Omle1-1ock.~gwep 
Cultuurgçschic<lcms vanaf 1750 
J,.t35 Kfeurnjk muk.~r:oek· onrtiikkc/ingru in 
kh·1m1,1fi11"kr=nek dr. M, van Bommel. Rijksdienst 
nior het çultureel erfgoed, l\edcrl~nd 
15.05 l,t1chllma~1,.:'J.è iH 1':UJt"f1 \'OtJY pn•ventien_• 
frm:rcnullr.-' prr..,L cm. R. V;m Gric:k~n. t:nhcrsiteit 
AntM·rpcn 
15.35 Vragen en <li,011-'<.,ie \plenair) 
15..15 Bewck aan <lc lahorntona van KIK 
16,30 Sluiting d<"" mid<lag, oomllcr Roh Van Veen 

_16AO Koffie 

Thema en doelgroepen 

Kun-s1 en wclc1N.:hap zijn van ou.d:,; unieke cm 
{,ngcën:nmutlc prcstaücs ,an di;". mens, Ztj ,et1akn. dk 
op hun manfor. d-e waamcmingcn en crHuing~n 011 de 
m~ns-elijl:.t! omge\'lng op een suhji:,tJeH· en objccücvç 
manier. Mo:ir 'll beln,loe<lon uuk dka.ir. Kunst kan 
wctensdtappchjkc hypolhc~cn of prvcesscn begrijpelijk 
en arllsl1ek HH.lr'>tdkn. \\"ct1.--n.,d1ap l!> mn.hg om 
kun.."ituittng~n in hun , ollt' luister te l..1tcn schitteren ril 
te b,:warcn. 
O,a û11 laa1"1c uspcc1 gaat het ,ymposium 
Ütl/,..c nwinumcntcn. ~chHdcnjen. kun._h-u-onu"rpen 
staan voor tll-euwc bcdri::lgingcn. ~aast Je bekende 
verkleuringen van pigmonlcn, albhr<likrmg van bedden 
en gd"'uwen. htthaaldc krimp en uilLelling, mwcrking 
'-»n 5~hinunds en IO!icden, doen nieuwe m1<la_gingcn 
hun in1re<k: klJmna1,·crundcringcn. nicu"" sdmddijkc 
milieucumputtcnlcn. moedwillib--c vcrnîdingcnt e,i,;, 
De 'k:heikumlc stelt haar ,rsenaal aan oude <:n niom,e 
detectie~ en ,er✓.(1rglng.smetlwden hm dwns.11;! van het 
behoud van on~ kun-;t_p.ntrîmonium" De eerste le;:ittg 1.al 
h1cnl\'er bcri<hlen. V,molge11s kijken enkele sprek<'f'S 
hoc dit prnktisi:h in lijn wetk glllll bi; ,-hil<krijen, oude 
rniniiduren en manuseriptcn. lcxfü~l l!'ll monumenten, 
Hoe ch~mid in een ver en recent \er1eden tegen 
kun~lhe¼"hermmg a.ankckcn \'t-'Til~men wc in een 
andere lezing. \Ve zullen leren \\aurom de hcheer,ing 
v,m luchtkwulitcit ren bclungiijke vorm is ,an 
prt.•v~nhc-..c conscr\·a1ie, 
Dt,c studio<lag rkhl Lich mei alleen tol d,cmi,i die de 
t!\Oluhc \an Jc.t.c:- n:!i-taurntie-- -en cuostr,..uticrtl<!thodc-n 
volgen. maar ouk lot al v. ie bekommerd i~ om het 
bcrn,u<l \OTI on, cultureel erfgoed. 

Locatie 

Het K<1ninklijk Instituut rnor hel Kunstpatrimonrnm 
(KIK) lig1 in hel Jubclpark nm Bnis.cl. I}~ 

ffil<lfding•mg b _gek gen ~an de kant \îtn de 
Renaissancelaan (h.<lfweg de laan, links). 

~laHclijk bcrcil.J,aar n1<t 11<I openbaar, •rrner. 
station Mcro<k 
. Metro: lijnen I en S 
• Bu<. lijnen W. 27. 61, 80 
· Tram: liJn ki 
Routeplanner en uitgebreide het<:rlbaarhet<lslichc , i.1 
"-.l_ !\~\\ UJ_ 

Let op: Geen eigen p;,tking. maar hcpc:rkte 
nwgdijk~JJ in de umgc\ ing, 
TocgankdiJ\.: 1 Ollf 1-<ehan<licaptcn. 

STUDIEDAG KVCV over CHEMIE IN DE KUNST op 8 NOVEMBER 2013 te BRUSSEL 

Praktische infomIBlie 

Kusl<'II ,J,,ef1wn11: 1111d. koffie. lum;h en mfö 
m,,pJç) 

V(HJT !,.,Jen yan de KVCV ,;n KNCV 
(incl. C'IIG kdcn) : 20 f 
vurn nict-kdcn: 25 f 

Vcdn,:mers Uli l'/m111da,·11 
ln~1,:hnjver1 vóór 30 uktohçr 2013 d,wr 
st,,rting van uw hiJ<lrage op bankrekening 
735-0206149-12 ta.v, KVCV Sectie 
Hmorick. 1 angc N111uwstrnat 21-23. 2000 
An1werpc-n met vcnnddmg "Chemie en 
Kunst, 8 november 2013"', 
1; dient h:n:ns uv. n;iam op te ge,,cn {na.1111, 
cvo:muc"<:1 1, crkgcvo:r en wrcniging) biJ Paul 
Baldrn:k (p ,,,1 \IH:k_,_: t:L'.t,c• kJ. 

D,•dtT<'lll<'r< ut/ .\"ed,•rland 
Jn,s:hriJ\el\ vóür 30 11ktuhçr 2(11} dt>or 
,tortîng van uw bijdrage ,lp ING rekening 
7~4306534 t.n.v. E.RJ Wils te Vlaardingen. 
ll dient tevens uw naum op te gc\'r:n (naam. 
eventueel werk ge, er en \ crcm ging l bij Juçob 
van [)iJk (;,,,;,/, • .. wclljf. -'J'.·"'~' 1)). 

Organisatoren 

kvcv 
Secllc Historiek van &: Koninklijke Vlaatn,c 

(11cnmchc \'crcnigmg !K\'CVt 

NC 
Chemie llistnrisçhc Groep (("HG) van de 

Koninkh1kc Nederlandse C'hemis.:hc 
Vereniging tKNCV) 

Koninklijk ln,muut mor hs:t 
Kuns1patrinmniut11 !KIK) 
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Sympnsium 

DE BIJDRAGE VAN CHEMISCH 
ONDERZOEK AAN DE KUNST 

Analyse. rcstaurntic en conservatie van 
kunstvoorwerpen vroeger en nu 

Vrijdag 8 november 2013 

(iastins1dhng: 
Koninklijk Instituut voor ht'.I 

Kuns1patrimomum iKIKI 

Locutie: 
Jubelpark l, B-]()(10 Brussel 

( k,mt Rcnuissancclmin 1 



TENTOONSTELLING 

Gideon 
Kinför 
tekeningen 

Museum 
Dr. Guislain 
Gent 

1 n alle Museum 
staten',,; '' Dr. Guislain 
i ,,. ""'"' '" (}ent d,, l!,·dernba;.i-_,,,, 
tw1" l, "!h·i t 11' \ au di• Fuwbt in11 Ff',llWt", 

Openingsm•pn: <li-vr: H-17u / za-zo: 1a -1 Îll 
lleurt's d'ouverture: ma,v,~: 9 -Hh / sa-di: ta 17h 
Admission: tu-fr: 0 -17h / sa-su: 13 • 17h 
GPsloten / Ferm(i / Closed: 

op maandag/ Il' lundi / on Monilay 

Tcmgangsprijzm1 / Entr{i11 / Entranre: 
Gf'. 
4 e (l'üduetii• / ri•duetion / rNluetion) 
l f' (-26,i) 
0 e ( -12 j, Vrir>nden van lwt nmsPum l 

Museum Dr. Guislain 
JozPfGuislaînstraat '13. B-9000 Ctt'nt 
td. +32 (0)9 216 :35 H5 
fax +32 (OJH 2 H3 35 35 
info(!tmuseumdrguislain.be 
\Vww.mus1:11mdrguislain.he 

!-l, , "~-.... -
r-,, 
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Co-rw~ ~ deU) Accademicv du Sîorîcv 
deluïv F CLV~ i,n; T vettt"o-- ( 7 -8ju.,n,v2013) 

Romain Van Hautekerke 

"/ nostri radice in tempo sono Ie va/are de adesso" (Onze wortels in het verleden zijn de waarden 
van vandaag) 

De idee is zeker niet nieuw maar het klinkt wel in het Italiaans.Met deze gedachte vatte de 
tweedaagse ontmoeting van de Italiaanse Kring van Geschiedenis van de Farmacie aan. 

Er waren wel wat meldingen: collega Max Liebl uit het naburige Bolzano is dit jaar verkozen als 
voorzitter van PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union), het tijdschrift van de kring 
"Atti e Memorie" bestaat dit jaar 30 jaar en traditiegetrouw organiseert het bestuur zijn jaarlijkse 
bijeenkomsten ergens op het ganse Italiaanse grondgebied (visitare Ie periferie) 

De lezingen waren verdeeld over 2 dagen: voor- en namiddag op vrijdag en zaterdag. 
Zondagmorgen was er de traditionele zondagsmis voor overleden leden en in de namiddag 
bezochten we in Pieve di Ledro (Gardameer) het farmaciemuseum Foletto (onder striemende 
regen). De lezingen werden gehouden in een afgedankte treintunnel aan de overzijde van de 
Adige, net buiten het stadcentrum. In deze tunnel is het permanent museum ondergebracht van de 
ski en het alpijns skien. 

"Ontwikkeling en spreiding van apotheken in Trentino tussen de XVIII en de X/Xe eeuw": De 
eerste apotheken kwamen in de regio pas in de 14de eeuw; tot in de 18de eeuw waren er niet meer 
dan 40 apotheken. Natuurlijk het is een berggebied met slechts enkele grotere steden (Trento, 
Bolzano, Merano, Rovereto ). Zoals in veel streken in Centraal Europa zien we een evolutie van 
kruidenspecialist (Jo spezia/e) naar apotheker. Vooral in de 19de eeuw wordt de wet gedicteerd 
door het Oostenrijks-Hongaars bewind: in 1807 was er de "Beierse volkstelling", in 1808 werd een 
verplichte bekwaamheidsproef opgelegd. Tot voor WOi was het quasi onmogelijk een nieuwe 
apotheek te openen. Pas na 1919 kwamen er heel wat nieuwe vestigingen bij, mede door een 
bevolkingstoename. Men onderscheidt nu nog : privé apotheken, communale apotheken 
(eigendom van groepering), succursalen (bijhuizen) en dispensari (in kleinere locaties, afhangend 
van een grote apotheek en met beperkte openingsuren). 

Een andere spreker had het over de geschiedenis van de farmacie in de Va/ d' Aosta sinds de 17de 
tot de éénmaking van Italië (1861). Zoals de Trentino is deze regio ook gelegen op de zuidelijke 
uitlopers van de Alpen; het was een hertogdom gekneld tussen het koninkrijk van Savoie en 
Lombardije. De pas van de San Bernardo geeft toegang tot de Po-vlakte. De directieven kwamen 
ook hier uit het noorden: de koning van Savoie. Door middel van een commissie (Conseil des 
commis) werd toezicht gehouden, farmacopees bestonden nog niet. In 1818 verscheen het eerste 
medisch manifest in het Italiaans. En net zoals in de Trentino nam het aantal apotheken pas toe na 
de onafhankelijkheid van Italië. 

Interessant was ook de lezing over de "erbario di Trento" (XIV de). Dit merkwaardig boekwerk wordt 
bewaard in het Castello del Buonconsiglio ( de magnifieke residentie van de prins-bisschoppen van 
Trento ). In het herbarium worden 86 planten beschreven met duidelijke therapeutische indicaties. 
De omzwervingen van dit boekwerk zijn merkwaardig. Het behoorde aanvankelijk aan Vincenzo 
Sabbia, monnik en abt in Viboldone (1540-1610). Viboldone is een benedictijner abdij ten zuiden 
van Milaan op de Via Emilia (richting Bologna). Het spoor volgen van het manuscript tot in Trento is 
onmogelijk. Alleen weten we dat het samen met andere werken werd verworven door de bisschop 
van Trento. Na de passage van Napoleon in 1796 verhuisde het werk naar Milaan en nadien naar 
lnnsbruck. Na het tractaat van St Germain in 1919 werd het overgedragen aan Italië. Ter 
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gelegenheid van een tentoonstelling in Rome in 1923 van gerestitueerde kunstwerken van het 
Austro-Hongaars koninkrijk, belandde het finaal in Trento. Voor het eerst werd het herbarium 
beschreven door Hermann in 1905 die toen een studie maakte van de miniaturen in de 
universiteitsbibliotheek van lnnsbruck. Deze vorser verwijst het boek oorspronkelijk naar Trento 
zonder verder preciseren. 

Dus dank zij deze professor is het boek uiteindelijk in Trento terecht gekomen. 

Trento, Trento ... van waar kennen we die naam? 

Natuurlijk, het Concilie van Trente in 1545 en dat duurde 18 jaar. 

De contrareformatie, de tijd van onze Karel V, François I en Lüther ..... . 

Maar nu is Trento een bruisende universiteitsstad, naar onze smaak gemoedelijker dan Bolzano. 
De poort tot Italië via de Brennerpas. Geschiedenis woont hier samen met hedendaagse kunst, 
ecologie, sport en ... gastronomie. 
informazioni@apt.trento.it info@museostoric.it riva@unifarco.it 

(apotheker E. Riva, Via della Vigna 42, 32100 Belluno) 

Romain Van Hautekerke, Temse 

Castellodel Buonconsiglio di Trento 
Residentie van de prinsbisschop van Trente 

Sinds de 13° eeuw. 

Hier wordt het Erbario bewaard 
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Erbario di Trento 

\,.~ ud tt f•t .._ -.:.-1.!k 
• .,_•H·t~ .". ~'n i!OW!-;. 

"-1'1>1,.' ~ ~ JI> -i,...,,., 
4, ~ff\ ff;,.!'C"H J;. 

,:, .. .,.,..f4:-~ ... 
f -·, f"' !""""'" ,d-.-
t..;.._ ~ h"'~~,"""'" 

Manuscript uit laatste kwartaal van de 15° eeuw 
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Apotheker Ludov~ Cor~ 

Apr. Patrick Daems, Botermakt 4, 3290 Diest 

In de geschiedenis komen heel wat personen of gebeurtenissen voor die een grote invloed hadden op het 
dagelijks leven van de mensen, maar die, om een vaak onbekende reden, in de stofferige kelderarchieven 
van de tijd beland zijn. 

Ludovicus Cornelis, apotheker, maar vooral wetenschapper, is zo'n vergeten negentiende-eeuws genie. 
Ondanks het feit dat hij tot ver buiten onze landsgrenzen een belangrijke rol speelde in hel leven van 
alledag van de gewone man, werden van hem maar weinig gegevens of 
materiaal bewaard. Om meerdere redenen verdient hij een plaats op een 
voetstuk. 

Laten we terugblikken naar Cornelis' tijd. naar het midden van de 
negentiende eeuw. De industriële revolutie bereikt haar hoogtepunt. De 
toepassing van de stoommachine, en later het gebruik van petroleum, 
geven een enorme impuls aan de ontwikkeling van nieuwe producten. 
Ook de chemie kent een opmerkelijke vooruitgang en ontplooit zich tot 
een volwaardige wetenschap. Zij dringt langzaam maar zeker door in 
vele domeinen, waaronder in de farmacie. 

Talrijke apothekers slaan aan de wieg van grote uitvindingen en ~~rote industriële bedrijven. Denken we 
aan Hoffman met zijn ontdekking van aspirine en heroïne en medeoprichter van de firma Bayer, aan Lily. 
distributeur en later producent van geneesmiddelen, aan de gebroeders Wyeth, die als eersten op grote 
schaal voorgeschreven geneesmiddelen produceren, aan Merck met o.a. zijn productie van alcaloïden en 
andere scheikundige producten, ... 

Zelfs buiten hun vakgebied vinden we geniale apothekers met opzienbarende uitvindingen. Hun 
producten zijn tot op vandaag in onze winkelrekken te vinden. Nestlé bijvoorbeeld met zijn 
melkproducten, of Pemberton met zijn Coca-Cola, en Schweppe met zijn Schweppes Tonic, en Delacre met 
zijn koekjes, ... 

Daarnaast zijn er talrijke apothekers met minder spectaculaire, maar daarom niet minder verdienstelijke 
uitvindingen. In dat rijtje treffen we Ludovicus (Louis) Cornelis aan. Een bijna vergeten man die met zijn 
'Flacon Cornelis' en zijn pepton ervoor gezorgd heeft dat in vele officina's, niet alleen in België, maar in 
grote delen van de wereld, gedurende vele jaren, kwaliteitsproducten verwerkt, bewaard en afgeleverd 
werden. 

Apotheker Cornelis 
Geboren op 3 januari 1828 in het Waals-Brabantse Jauche (Geten). is de oudste van 
vijf kinderen. Zijn vader is hoefsmid en zijn moeder baat een kruidenierswinkeltje 
uit. Aanvankelijk wil hij leraar worden. Gestimuleerd door een lokale apotheker, die 
hem de passie voor scheikundige analyses bijbrengt, begint hij in Luik aan zijn studie 
van apotheker. In 1850 behaalt hij met grote onderscheiding zijn diploma. Hij is één 
van de eerste universitair gediplomeerde apothekers.'" 

Nadat hij een tijd gerant is in Luik, wordt hij in 1852 benoemd tot directeur van de 
farmaceutische dienst van het Burgerlijk Gasthuis (het Sint-Elisabethgasthuis) in 
Diest. 
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Tijdens zijn 37-jarige carrière, bouwt hij een benijdenswaardig curriculum op. Zo wordt hij 
vicepresident van de Cercle Phannaceutique te Leuven, lid van de Geneeshmdige Commissie (Brabant). 
voorzitter van de Association Généralc Pharrnaceutique de Bclgique, vicevoorzitter van l'Union 
Pharmaceutique de Flandres. erelid van de Société Royale de Pharmacie de Bruxelles, corresponderend lid 
van alle Belgische en verscheidene buitenlandse farmaceutische verenigingen. farmaceutisch inspecteur, 
. . . Hij behaalt verschillende buitenlandse diploma's en eretekens. 

De apotheek van het Sint-Elisabethgasthuis werd geopend in 1710 en 274 jaar later. in 1984, samen met hel hele 

complex om veiligheidsredenen gesloten. De inrichting is uniek in negentiende-eeuwse empire stijl met Pruisisch 

blauw als hoofdtoon. De ruimte is onderverdeeld in boogvormige nissen, gescheiden door licht vooruitspringende 

pilasters waarin kleine laden zijn ondergebracht. Het geheel wordt bovenaan afgesloten met een driedelige lijst met 

bladgoud bezet, geïnspireerd op een antiek Grieks model. De apotheek was bekend om zijn kruiden en plantaardige 

geneesmiddelen. Als bezoeker werd je ingewijd in de botanische kennis van de l 8de eeuw. Opvallend was ook de 

verzameling glazen potten met droog.stop waarin L1p verschillende niveaus gedroogde bloemen bewaard werden. 

Wetenschapper Cornelis 
Cornelis is echter meer wetenschapper dan apotheker. Zijn vele publicaties in allerhande 
wetenschappelijke tijdschriften. o.a. inJournal de Pharrnacie d'Anvcrs, Société Royale de Pharrnacie 

de Bruxelles, Bulletins de I' Academie Royale de Médicinc de Bclgique, ... zijn daarvan het bewijs. Hierin 
beschrijft hij o.a. zijn zoektocht naar een oplossing voor een in zijn tijd nijpend probleem in de farmacie, 
namelijk een adequate bewaring van snel bederfbare medicatie. 

Flacons Cornelis 

Grote boosdoener bij het bewaren van medicatie was de luchtvochtigheid. Door de opname van vocht. 
kreeg je niet alleen fermentatie en degeneratie. Ook het volume en het gewicht stegen, wat bij het afwegen 
een verkeerde dosering teweegbracht. Als voorbeeld hiervan publiceert Cornelis in het Journal de 
Pharmacie d'Anvers in 1880 de werking van Opiumextract. Naargelang de vochtigheidsgraad kon 
Opium extract tot 15% en meer in werking verse hillen. 

Zijn vele experimenten bewijzen dat een goede 1..-waliteit lang gegarandeerd kan worden indien 
geneesmiddelen van welke aard ook bewaard worden in perfect gedroogde toestand. 

De Belgische Pharmacopee'0 verplichtte de apothekers om hun wrakproducten in 

zeer droge toestand aan te kopen en te bewaren. Tot hel midden van de negentiende 

eeuw werden de meeste wrakproducten bewaard in glazen flessen met geslepen stop. 

Zolang die gesloten bleven was er geen probleem. Ze werden echter vaak geopend 

voor dagelijks gebruik zodat er geen goede bewaring mogelijk was. Daarom raadde 

de wetgever in diezelfde Pharmacopee aan. de snel bederfbare producten jaarlijks te 

vervan~;,,en, wat vrij kostelijk was en zorgde voor een slechte rentabiliteit van de 

apothekers. 
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Niet alleen Cornelis zocht naar oplossingen hiervoor. Ook andere wetenschappers in Europa deden 
onderzoek. De Franse professor Revail gaf in Parijs een goede aanzet. Hij gebruikte kleine noten gevuld met 
ongebluste kalk in goed gesloten vaten. Ook Cornelis maakte gebruik van ongebluste kalk. Hij bracht een 
zinken klok. gevuld met kalk in goed afgesloten zinken vaten. De open bodem van deze klok werd 
afgesloten met een zeemvel waardoor de kalk de luchtvochtigheid kon absorberen. Dit principe paste hij 
toe in alle laden, vierkante bakken, van zijn gasthuisapotheek. 

Hij besluit dat on~~ebluste kalk hel beste droogmiddel is, want het is overal te vinden en bijgevolg goedkoop. 
Het kon hergebruikt worden, in de apotheek. of zelfs in de industrie of als meststof. Bevochtigd geeft het een 
inert poeder, m.a.w. het tast het recipiënt niet aan. De omzetting van harde ongebluste kalk naar korrelig 
bevochtigd kalk is een aanwijzing dat de kalk moet vernieuwd worden. 

Het gebruik van deze zinken bakken gaf een zeer goed resultaat. De bakken nemen echter veel plaats in en 
zijn vrij duur. Bovendien heb je geen zicht op de vochtigheidstoestand van de kalk. 

Na twaalf jaar onderzoek. stelt hij in 1878 op een wetenschappelijk congres in Parijs, 'zijn uitvinding' voor, 
namelijk zijn kalkstopflessen, later naar hem genoemd Cornelisflessen of Flacons Cornelis. Het zijn glazen 
flessen met een bolle stop, gevuld met calciumo:,...ryde en afgesloten met een zeemvel. 

- De bolle stop, best uit geslepen glas, moet doorzichtig zijn zodat je de toestand van de kalk kan controleren. 
Eventueel ingesmeerd met vaseline, sluit hij volledig af. De stop mag slechts voor één derde gevuld zijn met 
kalk zodat deze zonder probleem kan opzwellen door bevochtiging. De stop wordt bij voorkeur afgesloten 
met zeemvel. Zeemvel is het beste omdat het vocht doorlaat, het belet de etsende werking tegen dampen en 
het laat geen kalkstof door. 

De fles zelf is best doorzichtig glas. Het te bewaren geneesmiddel moet zo droog mogelijk in de fles 
ingebracht worden. 
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De flessen zijn veel compacter dan de zinken bakken en zijn bovendien heel wat goedkoper. Zelfs bij het 
dagelijks openen zal de luchtvochtigheid geen invloed hebben. Als bewijs toonde hij op het congres in 
Parijs een fles met gedmogde bloemen. Deze fles bevat tot vandaag nog altijd even mooie bloemen en wordt 
nog steeds bewaard door de gasthuiszusters. 

Cornelis bewees met zijn flessen de farmaceutische wereld een enorme dienst. Ook in de medische wereld 
en voor de bewaring van voeding worden zijn flacons gebruikt. Op de wereldtentoonstelling van 1877 in 
Parijs. krijgt hij een eervolle vermelding. Op de internationale tentoonstelling voor hygiëne in 1884 in 
Londen. worden zijn flessen bekroond. In 1885 ontvangt hij de gouden medaille op een internationale 
wedstrijd uitgeschreven door de Antwerpse farmaceutische stichting. Verder worden hem in Gent en 
Brussel eretekens en diploma's toegekend. Tenslotte meldde in 1880 het Antwe111s Farmaceutisch 
Tijdschrift dat deze flessen aanwezig waren in alle Belgische apotheken. Binnen de kortste tijd werden zij 
zelfs ver buiten Europa gewaardeerd. Deze flacons zijn tot vandaag nog steeds in gebruik. zij het dat kalk 
vervangen werd door silicagel wat gemakkelijker te con trolcren is door zijn verkleuring. 

Pepton 

Niet alleen met zijn kalkstofflessen kende Cornelis succes. Ook met zijn recept van pepton" en met het 
introduceren ervan in België. maakte hij zich verdienstelijk. 

Waarom toonde Cornelis interesse in een vleesconcentraat? 

Daarvoor keren we weer terug naar de 19oc eeuw. De industriële revolutie binnen Europa leidt tot een 
explosieve bevolkingsgroei. Door de grote vraag naar vlees voldoet de veeteelt niet meer. Vlees wordt veel 
te duur. Import was bijgevolg noodzakelijk. Aanvankelijk worden overschotten uit Amerika en Australië 
aangevoerd. maar ook daar ~i;roeit de bevolking sterk aan zodat ook deze voorraden amper voldoen. 
Vandaar dat men vlees gaat importeren uit Argentinië, Paraguay en Uruguay waar de boeren op eindeloze 
grasvelden vee kvveken van een goede kwaliteit aan één tiende van de kostprijs van de Europese markt. De 
goedkoopste en meest efficiënte manier om het vlees te transporteren is in de vorm van een 
vleesconcentraat of vleesextract. 

Naast het tegemoetkomen aan de voedselbehoeften van de steeds groeiende bevolking. zochten 
wetenschappers bovendien al lang. van in de 1 7'1c- l 8d' eeuw. naar versterkende middelen voor zwaar 
zieke patiënten en verzwakte mensen met slikproblcmen. Men had tot dan toe weinig mogelijkheden. 
Vitaminen. voedingssupplementen, baxters, ... bestonden nog niet. Zieke en verzwakte mensen hadden 
maar weinig overlevingskansen. 

De medische reden werd belangrijker dan de import van vlees aangezien nieuwe technieken van invriezen 
en transport sneller ontwikkeld werden dan nieuw aangepaste voedingssupplementen. 

Wie is op het idee van pepton gekomen? 
Niet Cornelis. zoals vaak vermeld staat in Diestse archiefdocumenten. maar wel de Duitse chemicus Justus 
Von Liebig kwam op het idee. We kennen hem beter als de uitvinder van het Oxo-blokje. het eerste 
vleesconcentraat. De naam Oxo wordt voor 'teerst in 1899 vermeld. 

Von Liebig gebruikte de naam pepton nog niet. Deze benaming komt van een andere Duitse chemicus, 
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Lehman. die in dezelfde periode zocht naar een ideale voedingsbodem voor bacteriën. Samen met de 
Engelsman Naegeli besloot hij dat pepton de meest efficiënte voedingsbodem is. 

Het succes van het Duitse vleesextract was Cornelis niet ontgaan. Hij was overtuigd van het nut. Daarom 

introduceerde hij het als eerste in België. Algauw volgden andere collega's zijn voorbeeld. 

Maar dankzij zijn eigen bereidingsmethode kende hij het meeste succes. Het Antwerps Farmaceutisch 

Tijdschrift bevestigde in 1881 dat de techniek van Cornelis de beste was. Meer nog. in 1897 wordt door 

Charles Didier (Brussel. Imprimerie des Traveaux Publics. société anonime) een rapport opgesteld dat tot 

besluit kwam dat Cornelis' pepton van een veel betere kwaliteit is (meer aminozuren) dan het vleesextract 

van Von Liebig. dat bovendien teveel zout bevat. Von Liebig geeft trouwens toe in een publicatie van The 

Lancet dat de bereidingsmethode van Cornelis de beste is. 

Von Liebig werd geboren in 1803. Hij gaat vrij jong in de leer bij een apotheker, waar hij vooral interesse 

toont voor scheikunde. Later brengt hij het tot professor in de chemie aan de universiteit van Bonn. Op 

dertienjarige leeftijd beleefde hij de hongersnood die Duitsland trof na enkele zeer koude en lange winters. 

die de oogst vernielden. Vandaar ook zijn interesse voor ( en uitvinder van) kunstmest. 

Het verhaal gaat dat hij zijn zwaar zieke zoon wou helpen. Deze nam nog met moeite voedsel op en 

was reddeloos verloren. Von Liebig zocht en vond een oplossing met een vleesexh·act. Hij noemde het 

extract Extractium-Carnis-Liebig. Later richtte hij samen met een jonge Belgische ingenieur. Georges 

Giebert. de Liebig vlees extract compagnie op. die vanuit Uruguay opereerde. (Van 1865 tot 1975) 

Tijdens de tweede wereldoorlog werkten er zelfs 4000 mensen en werden er tot 2000 koeien per dag 

verwerkt. Het was ooit de grootste industriële opderneming van Uruguay. 

Hoe produceerde Cornelis zijn pepton? 

Hij gebruikte vooral nmdsvlces. ontdaan van alle vetresten en pezen. Aanvankelijk l'Wam dit vlees uit de 

boerderij van het gasthuis. Later, toen de vraag naar pepton te 

groot werd. werd vlees aangekocht bij Diestse beenhouwers. Het 

vlees werd verhakscld door een zelf ontworpen vleesmolen. Het 

fijngemalen vlees werd dan in een ketel gebracht, vermengd met 

water en aangezuurd met wijnsteenzuur. Vervolgens voegde 

Cornelis Pepsine toe. Pepsine werd uit de wand van 

varkensmagen geëxtraheerd, een procedure die uitgevonden 

werd door de Duister Wasman in 1839 . Nadien moest deze 

massa op min of meer constante temperatuur van 50° 

regelmatig opgeroerd worden en dat gedurende 12 tot 24u. 

Hiervoor werden de gasthuiszusters ingeschakeld. Om de 

vetresten te verwijderen werd dan de afgekoelde brij gefilterd 
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met lijnwaden zakken. Het zure filtraat werd geneutraliseerd met kaliumbicarbonaat zodat kleinere ketens 

van aminozuren vrijkomen, ketens die oplosbaar blijven in water. De oplossing wordt op een bain-marie 

terug verwarmd en uitgedampt zodat het gevormde wijnsteen poeder neerslaat. Er wordt terug gefiltreerd. 

Het filtraat bevat de aminozuren. Het is een dikke bruine, vloeibare massa die verder uitgedroogd wordt. 

De gedroogde massa werd naar de zogenaamde peptonkamer. Hier werd het verwerkt tot een fijn poeder. 

Cornelis gebruikte hiervoor de al bestaande vacuüm techniek. 

In de-peptonkamer bevonden zich een achttal vaten (Cornelis noemde ze klokken). In elke klok pasten twee 
pannen die gevuld werden met pepton. De opening werd afgesloten met een glazen plaat. Onderaan 
werden via een netwerk van buizen de klokken met elkaar verbonden en aangesloten op een 
zelfo!llworpen vacuümpomp in de onderliggende distilleerkamer. In deze klokken bleef de pepton 
ongeveer acht dazen verder drogen. Een kacheltje op de kamer zorgde voor temperaturen van 30° à 35°. 
Op de peptondag, zoals die in het gasthuis genoemd werd, werd de pepton gezeefd en verpakt. 
Oorspronkelijk waren het metalen blikken. Later in 1892, kleine, bruine, kalkstopflcssen. 
De oGrspronkelijke naam op de flacons was Pepton Cornelis Diest. Na zijn dood en na een klacht van zijn 
neef werd deze veranderd in Pepton Hópital Diest. 

Waarom had de pepton van Cornelis meer succes? 

Hij gebruikte wijnsteenzuur om aan te zuren, pepsine voor de vertering en kaliumbicarbonaat voor de 
neutralisatie. Zijn concurrenten gebruikten zoutzuur en pancreatine wat een slecht ruikend, zeer bitter en 
slecht oplosbaar resultaat gaf. De pepton van Cornelis kende bijgevolg een groot succes omwille van de 
goede smaak en de oplosbaarheid. En dat niet alleen in België. De pepton werd uitgevoerd naar 
verschillende landen zoals Engeland, Duitsland en Frankrijk. Goede klant was het befaamde Institut 
Pasteur in Parijs dat de pepton gebruikte als voedingsbodem voor de kweek van bacteriën. In 1895 werd 

het vermeld in het Franse formularium van farmaceutische 
speciali lei ten. 

Later hebben andere apothekers zijn formule gekopieerd met een goed 
resultaat zodat het bewijs van zijn goede formule geleverd werd. (Cfr. 
vermelding in de Journal de Pharmacie 1881) 

Pepton werd onder verschillende vormen toegediend. Niet alleen als 
poeder, ook als elixir, siroop, zelfs als wijn of lavement. 

In 1897 stelde de geneeskundige commissie vast dat pepton, bereid zoals 
in Diest, een ideaal voedingssupplement is en dat het, beschermd door 
een brevet, door de industrie in veel grotere hoeveelheden moest 
geproduceerd worden. Bijgevolg 1.-warn in België een productie op gang 
die minimum jaarlijks 5000 kg pepton leverde, en zo de concurrentie 
vanuit Frankrijk. Duitsland en Engeland kon aangaan. 

Dit succesverhaal kent een einde rond de tweede wereldoorlog na de 
dood van zuster Lutzardis de laatste verantwoordelijke van de 
peptonprodnctie in het Sint-Elisabethgasthuis in Diest. 
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Een vernuftig en veelzijdig man 
Het Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift vermeldt in 1887 dat hij naast apotheker ook fysicus, elektricien, 
fotograaf en mecanicien was. Hij ontwikkelde een eigen precisiebalans, die kon concurreren met de beste 
fabrikanten. Hij ontwikkelde een vacuümpomp die hij gebruikte: bij de bereiding van pepton en een 
hydrometer. Voor zijn kennis werd hij geraadpleegd voor het plaatsen van bliksemafleiders, het boren van 
drinkwaterputten. Zelfs industriëlen kwamen bij hem om advies. Hij fabriceerde in 't groot glucose en 
azijn. 

In zijn receptenboekje staan formules voor W\jnbereiding, ijscrème, parfum, vuurwerk. rattenvergif. vernis 
om glas te graveren, inkt om linnen te markeren, ... 

De Gazette van Diest vermeldde dat hij een ijzerzandsteengroeve exploiteerde ergens in de buurt van 
Webbekom. 

Omwille van zijn droogtechnieken met kalk die gebruikt werden voor het bewaren van buskruit. had 
hij een goede relatie met de militairen. 

In de vergetelheid 

In 1887, op 59 jarige leeftijd. sterft Cornelis in Aarschot, tijdens een treinreis naar een vergadering in 

Brussel. 

Hij krijgt haast een staatsbegrafenis. zo meldde de Gazette van Diest. met 

lijkrede van talrijke prominenten uit de farmaceutische en medische 

wereld. 

De Société Royale de Pharmaceutique (de Bruxelles). de artsenijkundige 

maatschappij van Brussel. overweegt om ofwel een monument ter Z\jner 

eer op te richten, ofwel een blijvende wetenschappelijke prijskamp in te 

richten, ofwel een mausoleum op zijn graf op te richten, of een buste te 

maken die zou geschonken worden aan de academie de médecine. 

Maar niets van dat alles. Want drie apothekers uit Diest hadden vóór zijn 

dood een klacht neergelegd omdat de gasthuiszusters hun apotheek 

openstelden voor het publiek. wat indruiste tegen het artikel 40 van het 

KB van 31 mei 1885. Wachtend op het vonnis, dat er pas veel later kwam, 

werden geen initiatieven tot erkenning genomen. Erger nog, Cornelis 

werd vergeten en van erkenning is niets meer in huis gekomen. 

Nu na zovele jaren is het jammer dat deze apotheker met zulke staat 
van verdienste in zijn thuisstad en ver daarbuiten vergelen blijft. 
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Voetnoten 

"" De wet van 15 juli 1849 kende aan de apothecaiissen, die voordien opgeleid werden in apothekersscholen, het recht en de 

verplichting toe hun opleiding tot apotheker op universitair niveau te volgen. 

'"' Een werkboek opgelegd door de overheid om eenheid te vormen in de uitvoering van de voorschriften 

"' Pepton is een afbraakproduct van dierlijk vlees, dat door een chemische reactie herleid wordt tot een geconcentreerd extract in 

de vorm van poeder. 

13VEK13ESPREKING 

''DANS L 'A TEL/ER DEL 'APOTHICAIRE" verschenen in september 2013 
Het boek behandelt de geschiedenis van apothekerspotten uit de 13" tot de 15• eeuw. Nieuwe 
inzichten op basis van recente archeologische vondsten en van analyses van opschriften en 
afbeeldingen, plaatsen de nog bestaande potten in een breder spectrum, waarin geneesheren en 
apothekers, schilders en pottenbakkers - en voor de eerste keer - de epigrafische aspecten 
worden betrokken. 
Het zeer verzorgde boek (ingenaaid, 17x24 cm) omvat 336 pagina's met 25 kleurenafbeeldingen, 
224 zwart/wit illustraties en meer dan 1300 verwijzingen. Auteur: Danièle Alexandre-Bidon. 
Uitgever A.&J. Picard, Paris. ISBN: 978-2-7084-0949-1. Verkrijgbaar bij www.editions-picard.com 
of b.v. bij www.amazon.fr/livres. Prijs: 44€. 

NannoBolt 
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t Op 27 juli 2013 werd afscheid genomen van ons lid Werner Vlassak 
(B-Bierbeek), licentiaat scheikunde en bedrijfsapotheker. Zoals het 
overlijkdensbericht vermeldt, was hij "heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoonweg een heel bijzonder man". Hij was fel historisch 
geïnteresseerd, niet alleen voor de geschiedenis van zijn vak, maar ook 
als stadsgids van zijn stad, Leuven. 
Hij was een rustig man die genoot van het lezen van onze Bulletins. 
Werner had een klare kijk, met zinvolle opmerkingen en goede 
suggesties, maar nooit opdringerig. 

De Kring betuigt hierbij zijn gevoelens van medeleven aan de getroffen 
families. 

t In het begin van 2013 overleed te Luik (Liège) Jacques De Groodt, lid van de Kring sinds vele 
jaren. 

De Kring deelt in de rouw van de familie. 

Na een langdurige ziekte overleed op 24 september 2013 mevrouw Jacqueline Wouters, 
echtgenote van onze secretaris, collega Guy De Munck. 
Sinds jaar en dag was zij een bezielende kracht bij onze Kring, samen met haar echtgenoot Guy. 
Aanwezig op alle congressen, een handje toesteken waar het nodig was, zonder veel poespas 
maar met een kordate aanpak. 
Ze was graag gezien bij onze leden die regelmatig deelnamen aan de congressen als vlotte 
verteller aan tafel. Ze werd gewaardeerd voor haar nuchtere kijk en haar mening over het verloop 
van de bijeenkomsten. Steeds op de achtergrond drukte ze toch haar stempel op het vlotte verloop 
van een onderneming die haar echtgenoot Guy ondernam. 
We zullen haar missen voor vele redenen. Maar we zullen haar herinneren als een minzame vrouw 
zonder franjes, behulpzaam, eerlijk en recht door zee. 
Vaarwel Jacqueline, de Kring rouwt mee bij je afscheid 
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KRING V<D<DR VE GESCtlIEVENIS VAN VE 
PtlAR~ACIE IN 'BENELUX 

Jaarverslag 2012 

In 2012 werd terug aangeknoopt met de traditie van het organiseren van twee meerdaagse 
congressen per jaar. Op 14 en 15 april congresseerden wij op het prachtige domein van Rolduc te 
Kerkrade. Op zaterdag kregen wij na de lezingen een gegidste rondleiding door de historische 
gebouwen van deze voormalige abdij, die eindigde bij een aperitief in de barokke bibliotheek. De 
avond werd besloten met een verzorgd diner. Tijdens de algemene ledenvergadering van zondag 
werd de nieuwe website van de Kring ( www.kringbenelux.eu) voorgesteld. Gezien de afgelegen 
ligging van de congresplaats was geen namiddagactiviteit voorzien, zodat iedereen tijdig huiswaarts 
konden keren. 
Op 29 en 30 september vergaderden 37 leden in het hotelAldheim Zimmerhof, centraal gelegen in het 
provinciestadje Lier. De lezingen gingen door in de gevangenispoort, een uitzonderlijke locatie. Op 
zondagnamiddag was een bezoek aan de Bruegeltentoonstelling en de Zimmertoren voorzien. 
In augustus werd de jaarlijkse nieuwsbrief verstuurd waarin naast de aankondiging van de 31 e 
Farmaceutisch Historische Dag te Arnhem, melding werd gemaakt van een aantal interessante 
tentoonstellingen in Nederland en Vlaanderen. Ook de website van de Kring werd uitgebreid 
toegelicht. 
Het bestuur vergaderde op 21 januari in de lokalen van de Koninklijke Apotekersvereniging van 
Antwerpen en op 14 juli te Rotterdam, ten huize van de voorzitter. Naast de congresorganisatie 2012-
2013 werd vooral aandacht besteed aan de ledenadministratie en de verdere uitbreiding van de 
website. De collega's Hugo Leupe en Charles Libert stelden om gezondheidsredenen hun 
bestuursmandaat ter beschikking. Het bestuur besliste om in 2013 collectief ontslag te nemen, twee 
nieuwe kandidaten aan te zoeken voor het opvullen van de vrijgekomen bestuursmandaten en het 
nieuwe bestuur te laten verkiezen tijdens de algemene ledenvergadering van april te Lessines. Ook 
het voorstel van project voor het opstellen van apothekers-biografieën door prof em Deelstra werd 
positief geëvalueerd. 
Het jaar 2012 werd afgesloten met een positief financieel resultaat zodat een verhoging van de 
contributie niet aan de orde is. 
De Kring telde in 2012 106 leden, waarvan 6 ereleden, 53 Nederlandse en 47 Vlaamse betalende 
leden. 7 Leden werden geschrapt wegens langdurige achterstand van contibutie betaling. Wij 
registreerden ook 6 nieuwe leden. 
In 2012 overleden apr Hubert Van den Branden tèn gevolge van een smartelijk ongeval, 
mevrouw Renée Mattelaer, echtgenote van ons erelid en oud-voorzitter Bernard Mattelaer en 
mevrouw Marthe Delbeke-Vander Schelden uit leper. 

Apr Guy De Munck 
Secretaris 
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