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JAAR.VERS G 01 

Apr. Guy De Munck 

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 kond keren. 

Op 29 en 30 september vergaderden 37 leden in het hotel Aldheim 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 Maanderen. Ook de website van de Kring werd uitgebreid 
toegelicht. 

Het bestuur vergaderde op 21 januari in de lokalen van de Koninklijke Apothekersvereniging 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 contributie betaling. Wij 
registreerden ook 6 nieuwe leden. 

In 2012 overleden apr. Hubert Van den Branden ten 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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JAARVERSLAG 2013 

Apr. Guy De Munck 

In 2013 waren twee congressen voorzien, Helaas moest het voorjaarscongres te Lessines worden 
afgelast wegens onvoldoende belangstelling, voornamelijk vanwege de Belgische leden. 
Nochtans was in een boeiend programma voorzien en is het Hópital Notre-Dame à la Rose meer 
dan een vluchtig bezoek waard. 

Het najaarscongres vond plaats te Arnhem op 28 en 29 september in het NH Rijnhotel en werd door 
de aanwezigen zeer gesmaakt, zowel wat de locatie betreft als het programma. Het congres werd 
afgesloten met een geleid bezoek aan de Kruidentuin van het Openluchtmuseum. 

Een aantal leden nam deel aan de 32ste Farmaceutisch Historische Dag op 7 november, die dit 
jaar doorging op de Utrechtse campus in het -voor niet-ingewijden niet makkelijk te vinden- David 
de Wiedegebouw met als onderwerp: fascinatie voor vaccinatie. 

Het bestuur vergaderde traditioneel 2x per jaar: op 19 januari in de gebouwen van KAVA en op 13 
juli te Rotterdam ten huize van onze voorzitster. 
Als nieuw bestuurslid werd apr Romain van Hautekerke uit Temse aangezocht, die aanvaardde. 

Net zoals in 2012 werd het jaar 2013 afgesloten met een batig saldo, zodat de penningmeester 
oordeelde dat er geen aanleiding was om de contributie te verhogen, spijts het wegvallen van het 
donateurschap van het vroegere OPG. 

In 2013 moesten we afscheid nemen van : Charles Libert, bestuurslid sinds 2002, Jacqueline 
Wouters (Antwerpen), echtgenote De Munck en de leden, WernerVlassak (Bierbeek), Jacques De 
Groodt (Liège) en Rob Doppen (Etten-Leur). 

Apr. Guy De Munck 
Secretaris 

2 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 



NA]AARSCéJNGRES IT ARNtf.Elvt(NEVERLANV 
(28-29 ~t-e,wib-e,v 2013) 

Apr. Romain Van Hautekerke 

De hoofdstad van Gelderland was voor een 30-tal congressisten al een voldoende reden om naar 
Arnhem afte reizen. 
Een warme najaarszon lokte ons dadelijk na aankomst naar een terras van het hotel met een 
indrukwekkend zicht op de Nederrijn en de stad en de beemden aan de andere kant van de rivier. 
Het 'Rijn hotel' is strategisch gelegen langs de oever van de rivier met een eetzaal die in een halve 
cirkel als het ware boven het water zweeft. 

Na de bewondering van het landschap, aan het werk! 

" De familie Van Lier en de apothekersdochters" was de eerste 
lezing door R.E. de Backer : we krijgen een overzicht van een 
Duits-Joodse familie uit Leer (dus niet het Vlaamse Lier). Het was 
een uiterst begaafde familie met een musicoloog, kunsthandelaar, 
verzetsheld, kunstschilder, fotograaf en zelfs verwantschap met 
Citroen & Schaap Uuweliers) en de Franse autobouwer Citroen 
(Citroën). • 
Eén van de Van Liers, Lambert komt in contact met de wethouder
apotheker Guldensteeden Egel ing. 
Deze heeft 3 dochters: Cornelia Geertruida, GerardaAdriana en Henrietta Maria. 
Hoe de stamboom en -takken zich verder ontwikkelen kregen we nadien te horen met dien 
verstande dat er momenteel nog 2 apothekers in de uitgebreide familie zijn waaronder de spreker. 

"Drie 18'12-eeuwse geneesmiddelf/esies met biîzondere inhoud"door H.J. Boersma. 

Spreker kocht in 2006 deze flesjes op een veiling bij Christie's; 
zij kwamen uit het nalatenschap van apothekerWittop Koning. 
Bezoar orientalis zat in het eerste flesje; bezoar is een 
pathologische afscheiding in het maag-darmkanaal van 
herkauwers (vooral geiten) rond een vreemd voorwerp (doorn, 
hard voorwerp, steentje). 
Westerse bezoar kwam uit de Nieuwe Wereld, was minder 
duur en kwam uit de maag van lama's. 
Lapis de Goa echter was namaak met gemalen edelstenen, 
koraal e.a. alles samengekleefd met tragacant. Hoofdzaak 

was dat de steen glad was en goed rook om het onheiraf te wenden. 
Dan had je lapides judaica: dit zijn fossiele skeletten van zee-egels. Uiterst doeltreffend tegen 
blaas- en nierstenen ! 
Ambergrijs ten slotte komt origineel uit de potvis en spoelt frequent aan op het strand. 
Grijze amber is waardevoller dan zwarte en wordt verwerkt in cosmetica. (Lees meer in deze 
Bullerin.) 
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"De miniatuurapotheek in het Riiksmuseum van Amsterdam" door Annette 1. Bierman. 

In het zojuist heropende Rijksmuseum staat op de afdeling 
18de_eeuwse meubelen een juweel van een 
miniatuurapotheek. 
Wanneer de deurtjes opengaan zien we een heus interieur van 
een apotheek: allerlei potjes, flesjes en doosjes, Delfts blauw 
porselein met opschrift als drakenbloed, arsen en theriaca. 
Miniatuurschilderijtjes en een beeldje van Pallas Athena doen 
het geheel nog realistischer aan. Verborgen achter een 
"secret" vind je een collectie naturalia: glas, fossielen, 
mineralen w.o. een 70-tal geïdentificeerd is. 

Wat is de oorsprong van deze kast? 
Vele vragen hierover zijn nog te beantwoorden, maar zeker is dat de eigenaar een zeer 
vermogend man was met medisch-farmaceutische interesse. 

Na een uitgebreid en erg smakelijk buffet, begeleid met Spaanse wijn, middenin een groep 
luidruchtige Amerikaanse toeristen (Historica! tour, zij bezochten WOII sites) eindigde de eerste 
welgevulde dag. 
Sommigen moesten toch nog wat napraten op het terras met een glaasje rood of een oude 
klare ...... . 

Op zondag 29 september om 9.30 opent de voorzitter de Algemene Vergadering. 
Na een ingetogen momentvoorde overleden leden, volgen de klassieke agendapunten. 
Er wordt besloten het voorjaarscongres in Dordrecht te houden (april 2014) en het najaarscongres 
in Leuven rond de herdenking vanA. Vesalius (oktober 2014 ). 

"Vichy en de apotheek" 

Op zijn typische, elegante manier vertelt Ghislain Vercruysse ons over het thermaal station van 
Vichy en de rol die apothekers in de ontdekking en uitbating van bronnen gespeeld hebben. 
Aan de hand van interessante, historische en ludieke anekdoten flaneren we door een 19de-eeuws 
kuuroord. 
Na deze lezing gaan we nooit het recept vergeten van "carottes Vichy" ! 

"Simpliciakasten, typisch Nederlands?"doordr. R.W.J.M. Van der Ham. 

Met zijn specifieke inhoud was een 
simpliciakast een referentiekast en geen 
voorraadkast. 
De spreker toont en beschrijft een 20-tal 
simpliciakasten qua inhoud, structuur en stijl. 
In de 18de eeuw was de productie ambach-
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telijk, met de 19de eeuw kwam het seriewerk. In België wordt slechts één kast gemeld evenals in 
Frankrijk en in Duitsland, 4 kasten in Engeland. 
Het laat zich vermoeden dat het toch een Nederlandse aangelegenheid is. 
Verder onderzoek dringt zich op. 

"Pillen voor de pest. Geneesmiddelvoorschriften in de Tractatus de Peste van Ysbrand van 
Diemerbroeck (1609-1674)door prof. em. Dr.A.H.M.Kerkhoff. 

In 1646 werd het traktaat gepubliceerd 10 jaar nadat in Arnhem de pest een derde van de bevolking 
had gedecimeerd. 
Aanvankelijk werd de pest benaderd als magisch, mythisch en religieus. 
Verschillende theorieën circuleerden: het staat in de sterren, het zit in de lucht, het contagium, het 
miasma, alleen alchemie wordt niet mee in overweging genomen. 
De eigenheid van Ysbrand is dat hij glle theorieën assimileert. 
Hij is streng protestant: God straft en de mensen tasten elkaar aan. 
Toch kon hij het probleem God-miasma-contagium niet oplossen. 
Zijn grote waarde is echter dat hij remonstrant en sterk empirisch georiënteerd was (aristotelisch). 
De gedrevenheid waarmee de spreker zijn betoog bracht, zette velen aan een Latijns-Nederlandse 
vertaling van de Tractatus mee te nemen om te lezen tijdens de komende donkere winterdagen. 
We onthouden ook de historische uitspraak vanwege de voorzitter: 
"Wie van het bestuur een lezing geeft, krijgt geen geschenk maar een zoen van de voorzitter" 

Romain Van Hautekerke, Temse 
1 oktober 2013 
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BEELDENGALERIJ CONGRES ARNH.EM 
28 EN 29 SFPTEM13ER 2013-10-04 
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V'RIE GENEE5lv1IVVELENFLESJES 
MET EEN BIJZVNVE'RE INflVUV 

Lezing van apr. H.J. Boersma (Sassenheim) op 28 september 2013, 
tijdens het Congres in Arnhem. 

Drie flesjes verworven uit de boedel van wijlen apr. Dirk Wittop Koning via een veiling bij Christies in 
december 2006, vertonen een bijzondere inhoud: een 19e-eeuwse flesje (9cm hoog en 4,5 cm 
diameter) met etiket met geschreven tekst Lap. De Goa, Bezoar orient., Ambra grisea, een 18e
eeuwse flesje (7 cm hoog en 4,5 cm diameter) met etiket van een banderolle vastgehouden door 
een engeltjes met tekst Besoar: min: orientalis, en een 188-eeuwse flesje (8 cm hoog, 4,5 cm 
diameter) met als etiket een geschilderde banderol Ie L[apis} Judaic. 
De etiketten op de flesjes zijn gepubliceerd in het boekje van Dirk Wittop-Koning, "Het etiket in de 
Apotheek". 
Het etiket met het engeltje is van de 18e eeuw en soortgelijke etiketten, waarbij een engeltje een 
banderolle vasthoudt, zijn ontworpen in Zwitserland en ook gebruikt in Italië. Dit flesje is verworven 
in een Nederlandse Apotheek. Dergelijke stoffen zijn dus ook hier gebruikt. 
Het etiket in de vorm van een banderolle is geschilderd met letters. Volgens een rekening voor de 
apotheek van het Gasthuis in Gouda in 1751, is wegens het schilderen van +/- 3000 lettertjes op 
wimpels en tonnetjes een bedrag van 37 guldens betaald. 

Bezoar stenen 

De naam bezoar komt van het Perzisch: Pa of pad (=afwassend) en zahr (=gift), geeft pazahr of 
padzahr. Dit is in Arabische streken verbasterd tot bezoar, hetgeen tegengift betekent. De 
herkomst van de steen is uit de Bezoargeit (Capra aegagrus) die leeft in het bergland in Perzië en 
Syrië. De bezoar is een pathologische afscheiding in de maag of het darmkanaal (galblaas) van 
herkauwers. De steen wordt in concentrische ringen gevormd rond een steentje of doorntje. Het 
oppervlak is meestal glad, donker groenbruin van kleur, ter grootte van een hazelnoot tot een 
duivenei. De samenstelling bestaat uit galkleurstoffen, cholesterine en lithofellinezuur, een 
zeldzaam organisch zuur. De steen met bittere smaak heeft een ontgiftende werking, helpt bij 
melancholie, bij pest, bij cholera, koortsen en epilepsie. 
Johan van Beverwijck stelt dat de Bezoargeit een kruising is tussen een hert en een bok. Zo zou de 
bezoarsteen in de maag groeien, als een ajuin. Hij wijst op de overeenkomst met menselijke gal- en 
nierstenen, die door operateurs worden verkocht aan sommige bedriegers die deze voor bezoar 
verkopen en 'ook den gausten droogist ofte apotheker konden bedriegen'. 
Georg Eberhard Rumpf (1627-1702), 'Rumphius", schreef 'D'Amboinsche rariteitskamer' en 
beschreef daarin o.a. de diverse bezoars en andere stenen. Hij was opperkoopman-bioloog in 
dienst van de VOC te Ambon. Hij werd blind door glaucoom. 

Men onderscheidt: 

de Oosterse bezoar, lapis bezoar orientalis, die meer gewaardeerd werd dan de Westerse 
bezoar, en dan vooral diegene die komt uit de Bezoargeit. De steen is glad, opgebouwd uit 
veel dunne lagen en donkergroen van kleur. 

de Westerse bezoarwerd bekend sinds de ontdekking van Amerika. Die stenen kwamen uit 
de maag van de lama, het schaapkameel. De stenen werden door de Spanjaarden en de 
Portugezen naar de Oude Wereld gebracht. Ze verschillen van de Oosterse doordat ze ruw 
zijn en witgrijs van kleur en dikkere lagen heeft van voornamelijk calcium en 
magnesiumfosfaat, dus wit anorganisch materiaal. 
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De bezoar porci of lapis porcinus, bezoar hystricus. Rumphius maakte hierbij volgende 
onderscheid: de steen uit het 'gemene varken' (=wilde varken), namelijk de pedro de porco 
of lapis porcinus, de gewone varkenssteen. Daarnaast is er de 'opregte varkenssteen' uit 
het 'stekelvarken' of 'ijzervarken' (Hystrix brachyura L.). Dit is de lapis Malacensis, pedro de 
Malaca, lapis porci Ceylanici, bezoar hystricus, een galsteen die zeer bitter is en vaak geel 
roodbruin van kleur. Men gebruikte ze vaak in een gouden filigrain hangertje en kettinkje, 
zodat ze gemakkelijk in een vloeistof konden gehangen worden. Na gebruik werd het 
meestal opgeborgen in een gouden doosje. 
De Indische soort is Goeliga landak. 

Bezoar werd nagemaakt omdat er veel geld mee verdiend kon worden. Om de echte stenen te 
onderscheiden van namaak wordt een aantal proeven aanbevolen: 

De gloeiende naald proef: 
Druk een hete naald tegen de bezoar. Als hij echt is, dan springen de schilfertjes ervan af en 
de naald gaat er nier doorheen. Is hij nagemaakt, dan gaat de naald door de steen en smelt 
deze ter plekke. 

Kleurenproef: 
Breng een beetje vochtige kalk (krijt) op de buitenzijde van de hand en wrijf het krijt door 
middel van de te onderzoeken bezoar op de huid uit. Bij de echte bezoar wordt het krijt 
geelbruin. 

Demonstratie op levende mens of dier: 
Een zekere edelman prees de bezoarsteen zo zeer aan bij koning Karel IX van Frankrijk, 
tegen allerhande vergiften dat deze een ter dood veroordeelde de keuze gaf tussen de galg 
of door middel van het vergif sublimaat. Dit mocht hij innemen samen met bezoarpoeder. 
Hij koos voor het laatste, maar hij had hier zo weinig baat bij dat hij tijdens zijn zeven uur 
durende pijnlijke doodsstrijd wenste dat hij voor de galg gekozen had. De onfeilbaarheid 
van bezoarwas na de proef wel flink aangetast. 

Lapis de Goa, de Goasteen 

Aangezien de bezoarstenen erg schaars waren en daardoor ook duur, hebben de 
Jezuïetenbroeders, en met name Gaspar Antonio uit Goa (in India), deze bezoarstenen trachten 
na te maken. De namaakstenen werden van fijngemalen edelstenen gemaakt: met robijn, saffier, 
topaas, hyacinth, parels, een weinig echte bezoar, rode en witte koraal, bolus alba, muskus en 
grijze amber, hertshoorngelei of tragacanthslijm werden ballen gemaakt. Na 1700 werd er 
bladgoud in verwerkt of werden zij daarmee bedekt. Na opdrogen en harden werden zij opgepoetst 
tot zij glommen. Deze namaakstenen waren ook niet goedkoop en het recept werd door de 
Jezuïeten zoveel mogelijk geheim gehouden. 
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Een voorschrift van Lapis de Goa in de Pharmacopoeia Bathava, 2° Ed. 1700, luidt als volgt 

R/ Hyancinth, topaas, saffier, robijn, parels aaa Unc.1 

Smaragd Unc. se mis, 

Grient. Bezoar, witte en rode koraal aaa Unc. 1 

Muskus, ambergrijs aa Unc. semis 

Bladgoud fol. n° 40 

m.f. pulvis, adde aq. Rosae tot pasta 

Commentaar: dit geeft geen harde stevige stenen. Beter is van wat tragacanthslijm of 
hertshoornslijm toe te voegen, de stenen goed te laten drogen en ze daarna op te poetsen tot 
glimmend. 
Gebruik: Het was een tegengif tegen de pest en allerlei vergiften; heelt slangenbeten, beten 
van dolle honden en van ieder giftig gedierte. Het verlevendigt de geest, wekt het hart op, 
versterkt het gestel, verdrijft melancholie, herstelt de eetlust, voorkomt ziekten van het hoofd en 
hersenen veroorzaakt door koude en door vocht. 

Een voorschrift van lapis de Goa in de Pharmacopoeia Officinalis van John Quincy in 1728, 
spreekt van een fijn poeder. Hoe dat bereikt kan worden met zoveel edelstenen, zo hard als 
korund is moeilijk te vatten. (Misschien in een agaten mortier of in porfiere schaaltjes?) Quincy 
zegt zelf dat deze stenen niet zo dikwijls gemaakt worden in Engeland omdat dit een Indiaas 
recept is en het niet goed mogelijk is hier een gladde steen van te maken, die goed te polijsten 
is. Voorts is men geneigd meer geld te betalen voor iets dat van ver komt en bovendien is de 
Oosterse bezoar zo hoog geprijsd, dat het niet lonend is en niets toevoegt om dit zelf te maken. 

Gebruik: hij gaat door voor een zeer belangrijk cordeaal (hartversterkend middel) en hij wordt 
gebruikt bij koorts als een alexipharmicum (tegengift). De muskus en het ambergrijs zijn de enige 
bestanddelen die enige verzoetende werking hebben. 

Lapis Judaici, Jodensteen 

Jodenstenen zijn van fossiele oorsprong, namelij~ gefossiliseerde stekels van een zee-egel 
Balanocidaris glandifera. Deze stekels stammen uit het Jura tijdperk en hebben enigszins de vorm 
van een phallus of een olijf met overlangs gestippelde strepen. Ze worden gevonden in 
rotsformaties van het laat Jura op de flanken van de berg Herman, die zich bevindt op de grens van 
Syrië, Libanon en Israël. De naam Jodensteen komt omdat men dacht dat deze steen in Judea 
groeide. 

Het gebruik is volgens de signatuurleer "similia similibus curantur" (het gelijke geneest het gelijke), 
dat het nierstenen en blaasstenen kan vergruizen. Dioscorides (40-90 AD), Plinius (23-79 AD) en 
Galenus (129-200) bevolen dit in hun tijd al aan als middel tegen deze indicaties 
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Ambergrijs. 

Ambergrijs wordt meestal gevonden op stranden als 
afvalproduct van de potvis. Het is een stof die in het 
maagdarm kanaal van de potvis gevormd wordt, meestal 
rond de tand (snavel) van reuzeninktvissen (kraken), die tot 
voedsel dienen van de potvis. Potvissen duiken tot 2 km 
diep om deze inktvissen te vangen. De grijze amber wordt 
door de potvissen regelmatig uitgebraakt en komt zo in de 
oceaan terecht. Daar wordt ze af en toe opgevist door 
vissers. De rest spoelt aan op de stranden. 

Door de onregelmatige opbrengst van grijze amber is het heel kostbaar. Het is zijn gewicht in goud 
waard. De stof heeft een aangename muskusgeur en wordt nog in de comsetica industrie gebruikt. 
Vroeger werd amber, samen met muskus gebruikt als geurmiddel in de zogenaamde pomander, 
amberappel of pomum ambrae. 

Gebruik: vroeger aangewend tegen slechte lucht, als voorbehoedsmiddel tegen besmette lucht. 
(Zie maskers van pestdokters). 

NB: Amber is in het Engels taalgebruik wat wij barnsteen noemen, een fossiele hars die veel 
voorkomt in het Oostzeegebied. 

H.J. Boersma, Sassenheim 

Drie geneesmiddel flesjes met bijzondere Inhoud 

'Pedro de Porco', een varkensgalsteen 
In een fillgraln gouden hangertje, 

(coli. Mus.eum Boerhaave, Lelden) 
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Lapis Bezoar orientalls 



Lapides Judalci: a. volgens Conrad Gesner (1565) 
b. volgens Worm (1655) 

Lapis de Goa (Dr. E. Grendel) 

b) 

F111. 17: fie;,,.,.,.rnt~w,,; 'Jf k"f'i ,1_, ~. 1l!u,{r;rt,:,n 
frnm Ci<.'1r~ •:156!>). b, W.u~lat•oo lrorn Wmm ,•.~;~'. 691. 

Lapides Judalcus, de gefossiliseerde stekel van een zee-egel 
Balanocldarls glandifera 

FJg. 16: lsolated s.plne of B-a!ornxldarls glandîfera (Gotdfu~s 1826) from the Kirnmefldgiun (Late Juras.s!ct of Atba.r· 
racin /Teruel.. soa1n11Mnhnl0(15L Duffln co!lecUo.1t 

Pomander of Blsamappel 

Pomander, waarbij verschlllende reukstoffen 
als Amber en Muskus 

in de segmenten worden opgeborgen 
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VICtlY EN VE FARfvfA 

Apot. Ghlslain Vercruysse 

Minerale waters hebben een belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde. De apothekers waren 
vaak de ontdekkers, analisten en verdelers. 
Vichy is daarvan een goed voorbeeld. 

Geschiedenis 

De bronnen van Vichy waren bekend bij de Galliërs en de Romeinen en men heeft er munten en 
keramiek ( o.a. bekertjes) gevonden daterend uit de eerste eeuw na Christus. 
1 n 1410 werd er het klooster van de Celestijnen gebouwd. 
Grote figuren hebben de weldaden van Vichy doen kennen, zoals de markiezin van Sévigné, de 
dochters van Lodewijk XV, Laetitia Bonaparte en vooral Napoleon 111 tussen 1861 en 1866. 
Rond 1900 is er veel gebouwd: de Opera, de Halle des Sources, de grote badhuizen "Les Dómes" 
en de grote Wandeling. 
In 1930 waren er ongeveer 100.000 kuristen per jaar met onder andere veel kolonialen die er hun 
'koloniale' lever kwamen verzorgen. Ook missionarissen kwamen er op rust. Vandaar het 
interessante Afrikaans-Aziatisch Museum, het vroegere Musée des Missions. 
Gedurende wereldoorlog Il was Vichy de zetel van de Franse regering onder maarschalk Pétain. 
De Opera was in parlement veranderd en grote hotels in de ministeries. 
Tussen 1950 en 1960 beleefde Vichy een bloeiperiode. Men telde er 13 bioscopen, 8 dancings, 3 
theaters, casino's. Prins Rai nier van Monaco was er een graag geziene gast. 
Vandaag is het aantal kuristen verminderd tot 12.000 per jaar. De stad aast nu meer op toeristen 
voor fitness, lichaamsverzorging, watersport (de rivier Allier is daarvoor drastisch aangepast), golf 
en biedt veel mogelijkheden als congresstad, gemakkelijk te bereiken langs autowegen, 
spoorwegen en luchthaven. De economische troeven zijn het bronwater (200 miljoen flessen per 
jaar), de cosmetica Vichy, de geneeskunde, een grote kliniek, een groot aantal apothekers (22 in 
het centrum), veel dokters, kinesisten etc ... Vanaf de 19e eeuw zijn er 6 apothekers en 8 artsen 
burgemeester geweest. 

De waterbronnen van Vichy 

De 6 voornaamste bronnen die vandaag nog in gebruik zijn, worden verdeeld in warme en koude 
bronnen. 
De warme bronnen zijn: 

1) Chomel, draagt de naam van dokter Chomel. 43°C. 
2) Grande Grille 34 °C 
3) Hópital 34 °C 
4) SourcedeLys(1200m) 60°C 

De koude bronnen zijn: 

1) Lucas of source des Galeux ( dr. Lucas, inspecteur) 27°C 
2) Source du Pare 23°C 
3) Source Célestins 22°C 

In de apotheek verkochten we in de jaren 1960, het Célestins-water, het Grande Grille en Hópital. 
Heden worden er meer dan 40 miljoen flessen Célestins gebotteld. 
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Célestins-water bevat 2989 mg natriumbicarbonaat. Op 8 km van Vicht ligt St. Yorre en dat water 
bevat 4368 mg per liter. St. Yorre is een ontdekking van apotheker Nicolas Larbaud. 

Apotheker Nicolas Larbaud (1822-1889) 

Nicolas was de zoon van een invloedrijk advocaat. Sinds zijn studies voor apotheker in Parijs toont 
hij veel interesse voor mineraal water. In 1851 vestigt hij zich in Vichy en opent er 2 apotheken: een 
in de buitenwijk Cusset, recht over zijn stagemeester, en een seizoengebonden apotheek in de 
stad, naast een collega apotheker. Hij verkoopt daar dezelfde specialiteiten als zijn buur met 
dezelfde verpakkingen en opschriften. Vandaar een reeks rechtszaken die hem heel zijn leven 
zullen volgen. Op 8 km van Vichy ligt het dorp Saint-Yorre waar Nicolas Larbaud in 1852 grote 
moerassige gronden koopt langs de rivier l'Allier. Het vee kwam regelmatig aan een bron drinken, 
aangetrokken door de mineralen in het water. Larbaud laat het water onderzoeken en het wordt 
door de Académie impériale de Médecine therapeutisch verklaard, waardoor hij de toelating krijgt 
het water te verkopen. Hij begint een grote commerciële zaak op te bouwen, maar de Compagnie 
fermière de Vichy-Etat begint een rechtszaak, waar Larbaud tenslotte in het gelijk gesteld wordt. 
Terwijl de baden en het water van St. Yorre organiseert, begint hij in de stad Vichy te boren in de 
kelder van zijn apotheek. En met succes. Zijn vriend, dr. Prunelle, professor geneeskunde te 
Montpellier en specialist in mineraal water had hem gewezen op een mogelijke bron op die plaats. 
Larbaud koopt de huizen rondom en laat een put graven van 9 m diep. Hij geeft de naam Vichy 
Prunelle aan de nieuwe bron. Hij verdeelt het water gratis om klanten aan te trekken. Vichy Etat die 
een monopolie bezat, spant natuurlijk een rechtszaak aan en hij krijgt een aanmaning om de bron 
te dichten. Op zekere dag komt monsieur Ie Préfet met een commissaris en enkele werklieden om 
de bron effectief te dichten, maar Nicolas staat voor zijn apotheek met een geweer en dreigt "ik 
schiet op de eerste die een voet zet op mijn terrein." Larbaud had journalisten opgetrommeld en de 
préfet werd belachelijk gemaakt in alle kranten. Larbaud trouwt later met de dochter van zijn 
advocaat. Hun enige zoon Valéry, zal een beroemd Frans schrijver worden en het fortuin van vader 
Nicolas verspillen. 

Een waterkuur in 1837 

Volgens dr. Lezaak gaat het als volgt te werk: Eerst moet men een attest vragen aan de huisdokter 
met de melding van de ziekte en de reeds toegepaste geneesmiddelen. Ter plaatse zal de dokter 
van het kuuroord de geschikte bron aanduiden en de juiste hoeveelheid in te nemen water 
bepalen. 
Men zal echter niet onmiddellijke beginnen , maar eerst een dag of twee uitrusten na de reis en 
eventueel een licht laxeermiddel innemen. 
Bij het krieken van de dag zal de kurist zich nuchter naar de bron begeven. Daar bevinden zich 
dames in witte klederen die het water verdelen. Voor de meeste zieken volstaan vier tot acht glazen 
's morgens. Voor diegenen die het kuren nog niet kennen zullen drie tot vier maten volstaan om na 
5 dagen te vermeerderen tot de volle dosis. Het glas mag niet geschud worden om van de gassen 
te kunnen genieten. 
Tussen ieder glas laat men een pauze van 15 minuten om te gaan wandelen, te voet of te paard. 
Na een uur ongeveer kan men denken aan een lichte maaltijd met the of koffie, brood en boter. 
Het middagmaal zal ook licht verteerbaar moeten zijn met zachte vleessoorten, geroosterd of 
gekookt, goed gekookte groenten en rijpe vruchten als nagerecht. Het avondeten zal ook licht en 
verteerbaar zijn. Men mag ook wijn drinken, Bordeaux, Bourgogne of Malaga, maar verdund: }'4 
wijn en% water. 
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Ondertussen geniet men van de mooie omgeving, prachtige wandelingen, theater, concerten en 
bals. Men kan ook genieten van allerlei baden in de badhuizen. 
De nachten zijn tamelijk vochtig en vroeg gaan slapen is de boodschap. 

Baden en verzorging 

Naast Vichy water voor inwendig gebruik zijn er tal van instituten en verzorgingscentra. De meest 
gekende zijn 'Les D6mes' en 'Les Bains Callou'. Men beschikt daar over alle soorten baden: 
ligbaden, stortbaden, modderbaden, aquagym. Het water voor verzorging komt uit de bron 'Lucas', 
'Source de Lys' of'Source du Pare'. 
In 1931 is het op basis van 'Source Lucas', ook 'Source des Galeux' (schurftlijders) genoemd, dat 
M. Guérin, directeur van de firma Grenouville en dr. Prosper Hal Ier, geneesheer voor de baden van 
Vichy, beslissen om een reeks huidcrèmes te vervaardigen. De Société d'Hygiène et 
Dermatologique de Vichy zal een reeks van 8 zalven op de markt brengen onder de naam 'Secret 
de Vichy', die in de apotheek verkocht werden. In de jaren 1950 wordt de firma opgekocht door 
L'Oréal met een andere commerciële visie. 
In de jaren 1980 heb ik met een groep apothekers de firma in Vichy bezocht waar een 
indrukwekkend labo ingericht was om allergenen op te sporen in hun verschillende producten. Die 
allergietesten werden daar ook uitgevoerd voor andere afdelingen van L'Oréal. 

Vichy tabletten 

De eerste Vichy Tabletten bestaan sinds 1825 en waren vervaardigd door apotheker Barillat van 
Vichy. In 1833 is het merk 'Pastilles Vichy' gedeponeerd door de broeders Bosson, zaakvoerders 
van 'La compagnie fermière de l'établissement de Vichy'. De tabletten werden vervaardigd op 
basis van natriumbicarbonaat in het oude klooster van de paters Celestijnen. Keizerin Eugenie 
vond ze zeer doeltreffend en ze heeft bijgedragen tot kenbaarheid van de tabletten. Vanaf 1875 is 
natriumbicarbonaat vervangen door een extract van het water om ze meer natuurlijk en authentiek 
te maken. Ook de Vichypillen, Neutroses, Fructines, bevatten een minimum aan Vichy zout, van 5 
tot 10 mg om de naam Vichyte dragen. 
De tabletten Vichy en de 'pastillerie' zijn opgekocht in 1966 door de groep Perrier, in 2003 door de 
groep Cadbury en in 2010 door Kraft Foods, de op twee na grootste producent van 
voedingsmiddelen ter wereld.De achthoekige tabletten zijn verkrijgbaar met munt, citroen, anijs en 
appelsiensmaak. 
De stad Vichy bezoeken blijft een ontdekking! Men treft er zeer mooie art-déco gebouwen aan en 
het is er aangenaam en gezellig om rond te wandelen. 

Ghislain Vercruysse,Alsemberg 
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VICHY 

Hall des Sources 

Source Lardy 

Source des Célestlns 
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Guy Gilias 

De apotheek op de Oude Markt van Maaseik zou de oudste privé apotheek van België zijn. Van 
1704 tot 1959 verkochten zes generaties apothekers er hun pillen, kruiden en andere 
geneesmiddelen. Veel Maaseikenaren herinneren zich nog de laatste apotheker, Guillaume van 
Venckenray. 

De kleine, donkerbruine, gezellige apotheek werd tot 2006 als museum bewaard, waarna het hoog 
tijd werd voor een opfrissing van het pand 'Den Blauwe Leeuwe'. In 2011-2012 was het de beurt 
aan het restauratieteam van Sander Peters om zich over het apotheekmeubilair te buigen. Er werd 
gekozen om de apotheek in haar 18·-eeuwse vorm te restaureren. Het werd een spel van kleur en 
maatmerk, prachtig om te zien! 

De apotheek werd verschillende keren aangepast in de tijd: tijdens de restauratie ontdekte men 4 
houtsoorten, 11 lagen verf en verschillende soorten knopjes op de deuren en laden. 

Apotheker Thomas Botti, de derde in lijn, introduceerde naar aanleiding van de wet van Napoleon 
( 1803) de vergiften kast en het vergiften boek. 

www.museamaaseik.be 

musea@maaseik.be 

+32 (0)89 56 68 90 
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MAASEIK 
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tlET VERZAlvfELAA'RSKA'BINET MET lv1INIA TUURAP(!)TflEEK 
IN tlET RIJ1(Slv1USEU/v1 TE Alv1STERDA/v1. 

Annette 1. Bierman 

In 1956 kocht het Rijksmuseum een opmerkelijk verzamelaarskabinet op een veiling in Engeland. 
De kast is van Nederlandse makelij en wordt gedateerd 1730. Het meubel is opgebouwd uit een 
bovenkast met spiegeldeuren en een onderkast. Tussen de boven- en onderkast bevinden zich 3 
laden. In gesloten toestand is het geheel weinig spectaculair, al valt wel direct op hoe fraai de kast 
afgewerkt is. Maar wanneer de deuren van de bovenkast geopend worden verschijnt er een 
compleet ingerichte miniatuurapotheek. De naturaliënverzameling in dit kabinet bevindt zich 
achter die apotheek in tientallen laden die bijna allemaal nog geheel gevuld zijn. Het kabinet werd 
in 1960 uitgebreid besproken in een artikel van Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer in het 
Bulletin van het Rijksmuseum 1 • Vrijwel direct na de aankoop werd het kabinet opgenomen in de 
vaste collectie van het museum waar het in geopende toestand werd geëxposeerd. De kast heeft 
altijd deel uitgemaakt van de vaste opstelling in het Rijksmuseum. Vijftig jaar later kwam het 
kabinet opnieuw in de belangstelling te staan door een intensieve restauratie, financieel mogelijk 
gemaakt door de Bank of America. Bij dit restauratieproject werd voor het eerst ook uitgebreid 
aandacht besteed aan de inhoud van de kast, met name aan de inhoud van de talloze laatjes met 
naturaliën. Omdat van dit verzamelaarskabinet geen catalogus bewaard is gebleven diende de 
inhoud van de laatjes geïdentificeerd te worden. Hiervoor werd een team deskundigen gevonden 
dat er in slaagde een flink percentage van de inhoud te benoemen. Tijdens al deze 
werkzaamheden werd duidelijk dat de conclusie van Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer, die 
meenden dat we hier te maken hebben met een simpliciakast van een apothekersgilde of 
Collegium Medico-Pharmaceuticum, eigenlijk niet houdbaar is. In dit artikel vindt u naast een 
beschrijving van de miniatuurapotheek en een overzicht van de resultaten van het 
identificatieproject ook de argumenten om dit verzamelaarskabinet niet als een simpliciakast te 
beschouwen. 

De miniatuurapotheek 

De deuren van de bovenkast kunnen op twee punten scharnieren, en hebben elk een 
neerklapbaar plankje dat de vloer van de apotheek vormt. Aan de binnenzijde van de deuren zijn 
kastjes gemaakt, waarin potjes, flesjes en tonnetjes met geneesmiddelen staan opgesteld. De 
lege vakjes in de deurkasten hebben mogelijk gediend om daar pleisterrollen in te bewaren. Aan 
de voorzijde van de achterwand is eveneens een kast gemaakt en ook daarin staan potjes en 
houten laatjes met geneesmiddelen. Het geheel ziet er precies zo uit als een apotheekinterieur uit 
de achttiende eeuw, zoals we dat van afbeeldingen kennen. De achterwand wordt bekroond door 
twee engeltjes (putti) die met hun rechterhand een band vasthouden met daarop de Latijnse 
spreuk: Pietas, Scientia, Temperantia, Vigilantia & StudiumAssiduum Ornant Pharmacopoeum. In 
het Nederlands: Vroomheid, Wetenschap, Geduld, Waakzaamheid en Voortdurende Studie 
Sieren de Apotheker. Met de linkerhand houden de putti een kroon vast, en dit houtsnijwerk is 
gedecoreerd met zaadjes van verschillende formaten en kleuren. Over de breedte van de kroon 
loopt een biesje met rode gierstzaadjes, die de indruk wekken van kleine robijntjes. Dit is maar een 
van de vele decoraties van de apotheek. Aan weerszijden van de achterwand zien we zes kleine 

1 O.A. Wittop Koning en Th.H. Lunsingh Scheurleer. De simpliciakast van het Collegium Medica-
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schilderijtjes, waarvan twee met bloemen. Op de overige vier zijn afgebeeld Apollo, de Dood, een 
studeervertrek, en een man die iets aan het stoken is. In het midden van de achterwand bevindt 
zich een nisje, van binnen bekleed met diverse spiegeltjes. In het midden van dit nisje staat op een 
sokkel van schelpjes een Romeins votief beeldje van brons. Het beeldje is beschadigd, maar het is 
duidelijk een vrouwenfiguur. Zij draagt een helm en stelt hoogstwaarschijnlijk Pallas Athene voor, 
de Romeinse godin van de wijsheid en beschermster van de wetenschap. Onder het nisje is een 
groter schilderijtje aangebracht, met daarop afgebeeld een arts in een rood gewaad, die 
aandachtig de inhoud van een kolf bestudeert. Op de schilderijtjes van Apollo en de Dood staan 
opschriften, bij Apollo Ars longa en bij de Dood Vita brevis. Deze opschriften verwijzen naar het 
bekende aforisme van de Griekse arts Hippocrates (460-377 v Chr.): Ars longa, Vita brevis, 
Occasio praeceps, Experimentum periculosum, ludicium difficile. (de kunst is lang, het leven is 
kort, de gelegenheid is vluchtig, de proefneming is hachelijk, het oordeel is moeilijk). Bij nadere 
beschouwing van de schilderijtjes blijkt dat de overige regels van dit aforisme daarin ook zijn 
uitgebeeld: de 'vluchtige gelegenheid' oftewel 'de onbenutte kansen' zien we terug in het lege 
studeervertrek waarin heel veel ~ennis is opgeslagen waar niemand gebruik van maakt. De 
'hachelijke proefneming' wordt verbeeld door de man die op een hoog vuur iets aan het stoken is. 
'Het moeilijke oordeel' tenslotte wordt uitgebeeld door de arts die de kolf met urine van zijn patiënt 
bestudeert om daaruit een diagnose te kunnen stellen. Deze drie laatste schilderijtjes zijn 
overigens veel ouder dan de kast zelf. Ze dateren uit het derde kwart van de zeventiende eeuw en 
zijn, evenals de nis met het votief beeldje, mogelijk afkomstig uit een voorloper van dit kabinet. Ze 
moeten wel een bijzondere betekenis voor de eigenaar hebben gehad, want het was in de tijd 
waarin de kast gemaakt werd zeer ongebruikelijk om een nieuw meubel te versieren met oude 
ornamenten. 

Het meest opvallend in de apotheekopstand zijn de 92 Delftsblauwe potjes. Deze miniatuur 
opstand potjes hebben dezelfde vormen als het apothekersaardewerk uit de 17 de en 18de eeuw. 
Er zijn kannetjes met een schenkopening voor stropen en andere vloeibare geneesmiddelen, en 
potjes voor zalven en pillenmassa's. Op elk potje staat, afgekort, de inhoud vermeld, net zoals op 
echte apothekerspotten. Ook op de glazen flesjes en potjes met geneesmiddelen is een etiket 
aangebracht met daarop de inhoud. De meeste zijn nog gevuld, en afgaande op kleur en structuur 
bevatten ze inderdaad datgene wat er op het etiket staat. In de linker kastdeur is op de vierde plank 
van onderen een glazen potje met rode inhoud te zien, dit bevat volgens het etiket drakenbloed 
(Sanguis Draconis) een rode hars uit de Drakenbloedboom (Dracaena draco L.). Drakenbloed 
werd vroeger o.a. inwendig toegepast bij dysenterie en uitwendig o.a. bij oogletsel en als 
tandpoeder. De Delftsblauwe potjes in de apotheekopstand hebben soms ook nog inhoud, maar 
omdat de potjes niet afgesloten zijn is die niet meer te herkennen. Opvallend is wel dat alle 
geneesmiddelen die op de Delftsblauwe potjes worden vermeld beschreven staan in de 
Amsterdamse farmacopee van 1723. Zo is er een potje met het opschrift P.S. Quibus, een afkorting 
voor Pilulae sine quibus esse nolo, oftewel 'Pillen zonder welke ik mijn beroep niet zou kunnen 
uitoefenen'. Deze pillen werden gebruikt om een veelvoud van aandoeningen te behandelen. Ze 
bevatten ingrediënten met een sterk laxerende werking. Volgens de klassieke medische en 
therapeutische opvattingen die ook in de achttiende eeuw nog gehuldigd werden is de zuivering 
van het lichaam of purgatio een van de belangrijkste therapieën. Praktisch betekent dit dat er 
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vooral laxeermiddelen werden voorgeschreven, maar ook braken beschouwde men als een 
purgatio. Er zijn nog meer potjes met bekende, laxerende geneesmiddelen in de apotheek te 
vinden, zoals Electuarium Benedictum laxativum en Electurarium diacatholicum. Een ander 
destijds veel gebruikt geneesmiddel was Req. Puer., voluit Requies puerorum, 'kinderrust'. Een 
middel om kinderen rustig te krijgen, en daar dit geneesmiddel een mengsel is van honing en opium 
werkte dit ongetwijfeld! 

Achter de apotheek bevinden zich de laden met de naturaliën verzameling. Wanneer de deuren 
iets verder geopend worden verschijnen aan weerszijden van de achterwand twee rijen van 14 
smalle laden, waarin in hoofdzaak ertsen en mineralen zijn opgeborgen. Het nisje in het midden 
van de achterwand heeft niet alleen een centrale plaats maar ook een bijzondere functie, het is 
uitneembaar en door het te verwijderen wordt een mechanisme ontgrendeld waarmee de 
achterwand van de apotheek omhoog geschoven kan worden. Hierdoor worden de overige laden 
toegankelijk. Het uiterlijk van het bovenste ladenfront is iets afwijkend van de overige ladenfronten 
qua kleur en afwerking. Op deze lade staat het volgende opschrift: in LaVDeM receptaCVLi tam 
simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm, in het Nederlands: Lof aan zowel de bewaarplaats 
van de simplicia als aan de samenstellers van geneesmiddelen. Uit dit opschrift is ook de datering 
van de kast af te leiden: de hoofdletters staan symbool voor getallen, V = 5, L = 50, C= 100, D= 500, 
M = 1000. Wanneer men de getallen uit het opschrift optelt komt men tot 1730, het jaar waarin de 
kast voltooid werd. 

De naturaliënverzameling 

Van de 56 laden zijn er 55 gevuld met naturaliën. De bovenste lade met het boven vermelde 
opschrift is leeg, en is bekleed met purper fluweel. Aan de voorzijde bevindt zich nog een apart 
compartiment waar mogelijk schrijfgerei in opgeborgen was. Waarschijnlijk was deze lade de 
opbergplaats voor de catalogus van de verzameling en mogelijk ook voor het 'gastenboek' waarin 
bezoekers hun naam of een korte mededeling konden schrijven. De overige 55 laden bevatten de 
naturaliën verzameling. De 28 smalle laden aan weerszijden van de achterwand van de apotheek 
die al zichtbaar worden wanneer de deuren wat verder geopend zijn bevatten delfstoffen en zijn 
voorzien van alchemistische symbolen om hun inhoud aan te geven. De verzameling begint met 
het edelste metaal: de goudertsen. In de daaropvolgende laden vinden we zilverertsen, tinertsen 
en ertsen van de lagere metalen, maar ook fossielen en gesteenten, edelstenen, glas en zwavel en 
arseenverbindingen. De onderzoekers troffen ook asbest aan. Ze ontdekten ook een geringe 
hoeveelheid radioactief materiaal. Deze bestanddelen zijn uit de laden verwijderd en apart 
opgeslagen onder beschermende omstandigheden. De onderzoekers zijn er in geslaagd bijna de 
gehele inhoud van deze laden te identificeren. De laden in het midden van de kast zijn groter, en 
wat direct opvalt is de fraaie vakverdeling in steeds wisselende geometrische patronen. In deze 
laden zijn de naturaliën van plantaardige en dierlijke oorsprong opgeborgen. Ze bleken nog in hele 
goede staat te zijn, van schimmel is geen sprake, maar er zijn wel veel sporen van insectenvraat, 
met name bij de wortels. Opvallend is dat er bij de zaden vaak hele kleine exemplaren in de 
verzameling voorkomen, kennelijk speciaal geselecteerd om in de kleine ladevakjes te passen. 
Soms zijn de naturaliën ook passend gemaakt door ze op maat te snijden, zoals te zien bij de 
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afgesneden kolokwintvrucht. De identificatie van de inhoud van deze laden heeft in bijna 70 
procent succes gehad. 

De toeschrijving 

Nadat de kast in 1956 was aangeschaft is er geprobeerd de naam van de oorspronkelijke eigenaar 
te achterhalen. In Engeland was de kast in 1953 nog uitgebreid beschreven in een artikel in het 
tijdschrift The Connaisseur maar daarin staat niets over de oorspronkelijke Nederlandse 
eigenaar. De toenmalige directeur van de afdeling beeldhouwkunst en kunstnijverheid van het 
Rijksmuseum, professor Th.H. Lunsingh Scheurleer (1911-2002) riep daarom de hulp in van een 
apotheker stadgenoot. Dat was Dirk Arnold Wittop Koning (1911-2001 ), toen al een bekende 
specialist op farmaceutisch historisch terrein. In 1960 publiceerden Lunsingh Scheurleer en Wittop 
Koning het al eerder genoemde artikel over de kast in het Bulletin van het Rijksmuseum. Hierin 
wordt de kast als simpliciakast van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum 

t 
geïdentificeerd. Uit het feit dat Wittop Koning als eerste auteur wordt genoemd mag afgeleid 
worden dat deze identificatie in hoofdzaak zijn conclusie is geweest. In het artikel wordt ook de 
gedachtegang die tot deze toeschrijving heeft geleid beschreven. In de apotheek staan 
geneesmiddelen die alle voorkomen in de Amsterdamse farmacopee van 1723. In de 
Amsterdamse archieven konden geen aanwijzingen gevonden worden en dus is gekeken in welke 
plaatsen deze farmacopee eveneens in gebruik was. Zo kwam Delft in zicht. De stad Delft had 
geen eigen voorschriftenboek, en de apothekers en doctoren waren door het stadsbestuur 
verplicht om zich aan de voorschriften in de Amsterdamse farmacopee te houden. Een ander 
argument voor Delft werd gevonden in het votief beeldje in de nis in de apotheek. Lunsingh 
Scheurleer en Wittop Koning identificeerden dit als een beeldje van Hygieia, de godin van de 
gezondheid. En in het zegel van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum staat Hygieia. Zij 
wordt daar weliswaar met een beker met slang in de ene, en een slangenstaf in de andere hand 
afgebeeld, maar de auteurs veronderstellen dat deze attributen verloren zijn gegaan. Ook het feit 
dat de opstand potjes in de apotheek van Delftsblauw zijn was een argument om de kast een plaats 
in Delft te geven. Het is te begrijpen, zeker voor wie Wittop Koning gekend heeft, dat deze 
hulpvaardige en aimabele farmaciehistoricus er alles aan gelegen was een oplossing voor het 
toeschrijvingsprobleem van de kast te vinden. Maar met de kennis die opgedaan is tijdens het 
recente restauratieproject is de beschrijving als simpliciakast en de lokalisering in Delft niet meer 
plausibel. De naturaliën in de kast bevatten weliswaar veel simplicia, maar minstens evenveel 
objecten die niet voor de bereiding van geneesmtddelen werden gebruikt. Overigens hebben 
Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer mogelijk ook niet de inhoud van alle laden bestudeerd. Toen 
de laden voor het recente onderzoek uit de kast werden gehaald bleek namelijk dat in de meeste 
laden de vakjes nog met papierpropjes waren afgedekt, waarschijnlijk om te voorkomen dat de 
inhoud door elkaar zou worden geschud tijdens het transport van Engeland naar Nederland. Ook 
een ander argument voor de lokalisering in Delft, het votief beeldje in de nis, bleek niet houdbaar. 
De huidige onderzoekers zijn er van overtuigd dat dit een beeldje van Pallas Athene is, en dus niet 
Hygieia voorstelt. Tenslotte: een simpliciakast van een apothekersgilde werd ook gebruikt bij de 

2 R. W. Symonds, An apothecary's Cabinet. The Connaisseur 132 ( 1953) p. 32,33 
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apothekersexamens. Het is beslist niet handig om de simplicia, die de examenkandidaten 
moesten herkennen, op deze manier in verborgen laden met hele kleine vakjes op te bergen. De 
simpliciakasten van het Haagse en Rotterdamse apothekersgilde die ook bewaard gebleven zijn 
hebben veel grotere vakken en veel simpeler toegankelijke laden. 

Tot slot 

De eigenaar van dit fraaie verzamelaarskabinet met miniatuurapotheek blijft dus een onbekende. 
Het enige dat we nu met zekerheid kunnen zeggen is dat het een vermogend man moet zijn 
geweest, met een passie voor verzamelen en een medische en/ offarmaceutische achtergrond. 
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MEDEDELINGEN 

VESALIUS 1514-2014 

In de herfst van 2014 staat Leuven in het teken van de 500·1
• verjaardag 

van Andreas Vesalius (1514-1564), alumnus van de Leuvense 
universiteit en de grondlegger van de anatomie en de moderne 
geneeskunde. l< [I·!] T Leuven vzw organiseert daarom in 
samenwerking met allerlei culturele, wetenschappelijke en toeristische 
partners het stadsproject Vesa/ius 1514-2014. Het boeiende en 
omvangrijke programma bestaat uit een ruim aanbod aan 
tentoonstellingen, podiumkunsten, wetenschappelijke 
beschouwingen en stadsverkenningen waar zowel inwoners, 
liefhebbers, experts als passanten van kunnen genieten. 

Het vliegwiel van het stadsproject is de tentoonstelling Lijf en Leden. Andreas Vesalius en het 
theater van de anatomie in M-Museum Leuven. De Leuvense humanist heeft zijn stempel gedrukt 
op de geneeskunde, ons lichaamsbeeld en op de beeldende kunsten, voelbaar tot op heden. 

Gelijklopend met de tentoonstelling werkt '[, T Leuven samen met andere spelers uit de regio 
om het thema, het menselijk lichaam, op verschillende manieren te benaderen. Een greep uit het 
aanbod: 

Naast Vlaams talent zoals Werktank en Luca School of Arts, stellen internationale namen zoals 
Dries Verhoeven (NL) en Markus Schinwald (AT) hun beeldend werk tentoon in Leuven. De Trisha 
Brown Dance Company (VS) tast in een dansvoorstelling de mogelijkheden af van het menselijk 
lichaam. Onderzoekscentra, verbonden aan de KLJ Leuven , werken aan lezingen,debatten en 
congressen rond de figuur van Vesalius, de gezondheidszorg en de fricties aan de grenzen van de 
geneeskunde. Er zijn eveneens stadsverkenningen door Leuven als centrum van de medische 
wetenschap door de eeuwen heen. 

Vesalius is onlosmakelijk verbonden met de Leuvense universiteit. De alumnivereniging farmacie 
Farma Leuven laat zich in het Vesalius-jaar daarom niet onbetuigd. In 1738 legde de universiteit 
een kruidtuin aan voor de studenten geneeskunde. De kruidtuin is daarmee de oudste van België. 
Farma Leuven organiseert een tentoonstelling in de oranjerie waarin de geneeskrachtige kruiden 
en planten die Vesalius beschreef in zijn "Consilia" (raadgevingen voor de '"'K'" """" 

.-, hl t,,UI UH ",t,f ,n ,t,,.t ,m 

behandeling van bepaalde aandoeningen) centraal staan. Hedendaags 
'>lffl"'fl.\.~t ,on~1•"'' t" H'-l"-'1111"", 

kunstenaar Bob Verschueren (BE) komt met een organische en botanische "'W ···-·"" ""''"-''""""'""' 

artistieke interventie. Omdat de kruidtuin op zijn mooist is tijdens de 
zomermaanden, opent de tentoonstelling al van 4 juli tot 27 september. 
Iedereen is in het najaar van 2014 uitgenodigd om intensief deel te nemen 
aan een waaier van ontdekkingen, wetenschappelijke en artistieke 
ervaringen. 

Info: www.kunstleuven.be of http://alum.kuleuven.be/farmaleuven 
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INTERNATIONAAL CONGRES GESCHIEDENIS FARMACIE 
ISTAN13UL (8 - 11 SEPTEMBER 2015) 

Turkish Research Group for the History of Pbannacy ITETAG) 
looks forward to seeing you in lstanbul in September 2015 for the 

42111 lnlemalionaJ C-Ongress for History of Pharmacy. 
We also invite yon lo discover the beaulies of ibis f antastic city. 

Pour remoir un ntrculairr flllllftf,SYP, tm mess.ige 11: 

Tmcfire an ectrrnlarp!tidSI' sffil! illl eillaîllo: 
Um in dtn Verleiler a~n zu w-eróm scbitken Sil' ~ Elilai! an: 

Alifr Mat !Prtsitlellll--aJîf ematw"yl!lilÎlcom 
ou /or/ ader 

Balil Ttkiner (StmtarJ)-IM!illrkilll'r@gmailcom 

4~ CongrèS International d'Histoke de la Phamtacie 
42" lnlemaüonal Gongress 

42. Internationaler Kongress für Gtschichle der Phamtazie 
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TENTéJéJNSTELLING 

In het Domaine du Chateau de Seneffe loopt tot 21/4/2014 een tentoonstelling "Le XVI/Ie siècle 
et la Médecine, Le grand secret". 
Alle weekdagen geopend, behalve maandag, van 10 tot 18 uur. 

Info: 064/ 55 69 13 

http ://www. chatea udesen effe. be 

info@chateaudeseneffe.be 

Rue Lucien Plasman 7-9, 7180 Seneffe 

Ga deze tentoonstelling ontdekken, die uitzonderlijk is omwille van haar inhoud en haar 
wetenschappelijke benadering. 
De voorwerpen worden getoond in een wetenschappelijke thematische context met literaire 
achtergrond, en ze vertelt het bestaan van een maatschappij die in volle sociologische evolutie is. 
Het project in Seneffe is ontwikkeld rond vele complementaire thema's, die de bezoeker helpen de 
18e eeuw met al zijn uitdagingen, beter te begrijpen. 

26 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 



MUSEUM Dr. GUISLAIN-GENT 

Jozef Guislainstraat43, B-9000 Gent 

+32 (0)9 216 35 95 

info@museumdrguislain.be www.museumdrguislain.be 

\tl::SCEl~M 

'L()-1 \ 
I if n \ 

l>f\.GUI S !.AI N 

"SOLDATEN EN PSYCHIATERS 1914- 2014" 

Tot 30/06/2014 

SOLDATEN EN AMBULANCE~ 1914-1918 
Bij dt, aanvang van de oorlog was g,•pn enkt>I Eurnpet•s leg,,,. klaar 

0111 lwt grnte aantal slat:'htofrt,rs op tP V,lllflt>ll 1•11 1111•11,;waardig t n br•lurn
d!'len. 1)1, vuurkradit van dP ]Pf!<'l'S W('!"d opgNh·ew11, d<' wrdediging 
YPl'StPrkt, maar de zorg om de sladitoffers hk<'t' v,•r achterup hinken. 
Filantropie. privé-initiati('f Pil IH•roîsehl' inzn van vnlc 1•nkclingf'11 
moesten het fah'n van de krijgsj!e1w1•sk1t11dC' op\·a11g,•11. De tentoon,:!f'l· 
ling Soldaten /'Il umlrnlmH·c.s /[Jll/.J!)/8 f,wust up de medîsehe zorg 
a.rn het front in di• \V('~thoek. l\!et wPlkP soortt•n \'Pnvondingen 1•11 ziek· 
u·~ W!'l'd••n de artsen in (k veldhospitakn g1•,·011fro11t.ccrd? Welke lw· 
hand(•!inge11 W(•rden PI' t(lej,(rpast'1 En waar zijn,.,. ,,11Hlaag nor sporm1 
van evacuatieroutes tPrug tl' vinden'1 

~aarmate de oorlol,( vurdnrde, l'\'Ohl<'Prtl<' ook dl' m!'di,w!H• zorg en 
wndt•n dP organisatiP Pn opvanµ lwtt•r. !Je groobte doorbraak was ech
t<'!' d(• Prke1111îng - zU het sd10on·0Ht1•1HI van hP! psyclti,wlw trauma 

als /h'volf! van de oorlofl. 

SOLDATEN EN PSYCHIATERS 1914-2014 
Tijdt'ns de Eerste WPrf'ldoorlog warm1 vrde soldat;•n ::sl:iehtoffrr van 

hizar, angstig Pil gnstoord g,•drag, men sprak van ·stwllshock'. llc l!'gPr· 

ll'iding stond voor<'PJI dfü•m1111c waren ze Peilt i!<'traurnatis<'el'd ofwar·i;r1 
hcL /.(!'Woon lafaards, di<' zo probP1·rdm1 van lwt zt•Pr angstw11kknnd1, 
front weg te blijven? Moest men ze evaciwrPtl of lwter terugsture11'1 En 
hoe twhandelt mt'n shellshoek het!,,:,~[,'/ Ik tt,ntnonstrlling Soldaten en 
psychiaters / 911/-20 JI/ ond,!rzoûkt <11: aandacht w,or en di, ûll!!fang m<·t 
psydlis\'11 l,wd tijdPns d,1 Groote Oorlog, maar fo('\l!,t ev,•1wPn~ op recen· 
tnn· ,·ontli1·ten uit de jong~u, <'cuw. Hor bdumili•lt>n psydliaters f'Pll 
soldaat met het po~u.r11unrntisd1 st.rt>s:ssyndroorn vand,wg'! J;; 111· nw1;r 
begrip? En ho,, kijkm1 VPrslagg,•vf'rS en oorloµ.,;fot.ograff'JI naar oorlog~
!!t·wcld en psychiseh ked'? 

Soldut,:11c11111>11<'11iotcrs br<'n[(t de psychisehe gevolgen van ool'logs
,·oprinl:( in beeld: van de Perste shP!lshoekfotn's en dP acwplc norlogs
fot,)g"J'alie tot tckcningPn \'al\ omgebmchtP psydiiat ris('he patii'llten 
1 ijd(•n:-; WOi!. Maar de nor log is sonis 7.l'Pr didül!ij: ook s!iwhtoffrr:" van 
vnrkrad1ti11)! ,•n mishruik lîjdnn ann ,It:znlfd,; sympt Ollll'll van l'TSS. 
Soldafr•11 rn ps11d1iutcrs toont dl' evnluti(• van het tramnalwgrip: van 
shrll,h,wk tot posttraumathclt ,tn,,-s~yndrnom. van 1D1 Il tot 201-1. 
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Die akademische Ausbildung der Apotheker im Kanton Zürich bis 1990 
Andrea Bähler-Borner 

Het doel van dit boek was het wetenschappelijk onderzoek van de academische opleiding van de 
apothekers van Zürich. De wettelijke grondslagen, de institutionele integratie, ruimtelijkheden en 
proefschriften werden diepgaand onderzocht en de spannende ontwikkelingen van de toegewijde 
professoren werden belicht, die zich toelegden op de wetenschappelijke opleiding van 
apothekers. 

Het is een uitgave van de SGGP (Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie ), 
ISBN 978-3-9522758-8-3, 386p., ill., FrS 40.00. 

Verdeling: pharmaSuisse, Stationsstrasse 12, CH-3097 Liebefeld. 
www.histpharm.ch 

"Ijzeren longen, warme harten" 
Musea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg. 

Een unieke boekpublicatie van Hospitium, de Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen 
en de Zorg vzw, die tot stand kwam met de steun van de Belgische 'Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu'. 
De vijftigste verjaardag van de Belgische 'Ziekenhuiswet' uit 1963 bleek een mooie gelegenheid te 
zijn om het gerelateerde erfgoed in de ganse Benelux zo goed als mogelijk op te lijsten in een 
attractieve uitgave. De geschiedenis van de diverse collecties gaat uiteraard veel verder terug dan 
de tijdsspanne van louter de jongste vijftig jaar. Veertig instellingen met publiek toegankelijke 
collecties en musea aangaande het medisch, farmaceutisch en zorgerfgoed stellen zich voor, 
zowel in woorden als met beeldmateriaal. De voorgestelde instellingen overspannen vrijwel alle 
historische tijdsperioden en hebben betrekking op drie landen en twee taalgebieden. Met een 
combinatie van toegankelijke, boeiende verhalen en representatief, kwaliteitsvol beeldmateriaal is 
getracht een breed publiek te boeien voor het bijzondere en interessante verleden van de diverse 
voorgestelde collecties. Het betreft hier niet enkel een boek, maar veeleer een uitnodiging om de 
lezer warm te maken de diverse musea en instellingen een bezoek te brengen. Via deze uitgave 
hopen de schrijvers dat de lezers niet enkel het boek lezen, maar ook ze aan te zetten om zelf op 
verkenning te gaan naar het rijke medische, farmaceutische en zorgerfgoed dat in onze contreien 
werd nagelaten. 

Uitgeverij GARANT, Antwerpen-Apeldoorn 
125 blz. met 96 afbeeldingen, integraalband, vierkleurendruk, hoogwaardig papier, 20 x 25 cm. 
ISBN: 978-90-441-3024-9 

info@hospitium.be t.a.v. Vincent Van Roy 'boek Hospitium+ titel'. 
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'Liefte verwindt al dinck' (Liefde overwint alles) 

Met deze titel publiceerde apotheker Gert Salentijn uit Appingedam een lijvig boekwerk met 
daarin de tweehonderd vijzels beschreven die hij verzameld heeft. Die verzameling bestaat uit 
grote, kleine bronzen, messing en andere vijzels. De mooiste vijzel vindt hij een Franse bronzen 
exemplaar uit 1562, 4 7 kilo zwaar. 

Alle vijzels uit de collectie zijn gefotografeerd en beschreven. 

Vaak lieten apothekers een eigen motto op de vijzel zetten, met religieuze uitingen in het Latijn of 
populaire spreuken als Lof Godt van all, of Lof God altijd. Dat was bedoeld om de medicinale 
werking extra kracht te geven. 

We vernemen alles over de verschillen per land, de decoraties, de naam van de gieters en nog veel , 
meer. 

Meer informatie over het boek is te vinden op www.antiekevijzels.nl 

TE KCJCJP 
Oude pharmacopea FRANC.XAVER.HARTMANN 

Formulea Remediorum in Materiam Medicam & Chirirgicam. 

Lovanii Typographia Academica 1722 

Origineel en volledig 472 blz (300 euro) 

Tel.: 03.383.37.53 

ERRATA 

Met onze excuses 
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Onverwacht en bedroefd namen we op 26 december afscheid van ons trouw lid en innemende 
collega Leonard De Causmaecker (Lokeren). 

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar en staat in ieders herinnering gegrift als een zeer 
vriendelijk en dienstbaar apotheker met een uiterst brede kennis en interesse. Een aangename 
gast op onze congressen die hij zonder onderbreken meemaakte vanaf de stichting van de Kring in 
1950. We genoten steeds van zijn lezingen die uitmuntten door correcte informatie na diepgaand 
onderzoek. 

De Kring verliest hiermee een pionier en een voorbeeld voor wat betreft het onderzoek in de 
geschiedenis van de farmacie. 

Vaarwel Leonard. 

Ons laatste vaarwel, adieu, 

Gesplitst in "á Dieu ", 

Toevertrouwd aan God, 

Daar ligt onze ultieme dankbaarheid in besloten. 

(Leonard De Causmaecker) 

De Kring betuigt hierbij zijn medeleven aan de rouwende families. 
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In memoriam Leonard De Causmaecker (1921-2013) 

"Wij komen nog eens bij jullie zitten want we hebben nog niet kunnen praten" 
Met deze woorden zetten Mi mie en Leonard zich bij ons aan tafel tijdens de afscheidslunch van het 
najaarssymposium inArnhem (september2013). 
Zoals steeds was Mi mie bezorgd over haar en onze kinderen, over de maaltijd van Leonard waar zij 
dan ook voor zorgde aan het buffet. 
En eetlust had Leonard, daar waren wij getuigen van. 

Maar spijtig genoeg kregen we enkele maanden later het verassende bericht van zijn overlijden. 
Een curriculum opstellen benadert een doctoraatsstudie, daarom beperk ik me tot enkele 
persoonlijke herinneringen en anecdotes. 
Zoals de scene hierboven die hen beiden zo typeert. 

Een gesprek met Leonard was steeds putten uit de toverketel van Panoramix: de juiste historische 
en cultuurhistorische feiten, antwoorden en verbanden kwamen uit zijn mond. 
Hoewel zijn uitspraak de laatste jaren wat onduidelijker was geworden bleef hij na bijna elke lezing 
een op- of aanmerking of toelichting ~even voor de auteur op zijn eigen, steeds beminnelijke wijze. 
Hij kwam nooit over als pedant of welwetend maar als mentor voor anderen, als raadgever puttend 
uitzijn erudiete bagage, als homo universalis. 

Ik herinner me Leonard nog op een internationale bijeenkomst van de Geschiedenis van de 
Farmacie die toen doorging in Griekenland ergens in de jaren '80. 
Nadien was er een rondrit door de Peloponnesos en wij bezocht een amfiteater; misschien was het 
Olimpia, Epidauros of toch nog elders. 
Ik zie Leonard nog staan in het midden van het theater terwijl hij met krachtige stem verzen uit de 
lleas van Homeros declameerde: uit het hoofd en in het Grieks alsjeblief. 
Als ik me nog goed herinner was het de scene waar Achilles door een pijl in de hiel getroffen werd: 
de gutturale klanken van het oude Grieks evoceerden de doffe inslag van de pijl. ..... 

Onlangs sprak ik met een collega, ook afkomstig uit Lokeren en nu pensioengerechtigd. 
Hij vertelde spontaan: Leonard was een man met groot aanzien in Lokeren en ik herinner mij toen ik 
als kleine jongen een flesje ether moest gaan halen in zijn apotheek, dat hij de kurk er goed 
opdrukte en met een touwtje vast maakte aan het flesje ........ . 

Het is ook de gelegenheid enkele catalogi en gedenkschriften uit de kast te halen. 
In het Gedenkboek 50 jaar AVW (Apothekers vereniging van het Waasland) zien we Leonard 
verschijnen in 197 4 als eerste ondervoorzitter van het bestuur met de vermelding "een vernieuwd, 
jong bestuur kreeg de leiding in handen" 
Wat verder lezen we : "op 26 mei ( 1987) hield coflegaDe Causmaecker een lezing: Alchemistische 
interpretatie van de gravure van Durrer: Melancholia" 
Dit was Leonard op zijn best: pure et simple. 

Verder vond ik het Artistiek farmaceutisch testimonium "int soete lant van Waes" ter gelegenheid 
van het twintigjarig bestaan van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in Benelux, 
aangeboden bij de najaarsvergadering van de Kring te St. Niklaas op 24 en 25 oktober 1970. 

Als lid van het bestuur en als lid van de Kring speelde Leonard in deze publicatie en tentoonstelling 
ongetwijfeld een sleutelrol. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 31 



Dan hebben we nog: Uit de oude apotheek, "wat Antwerpse apothekers bewaarden." Een 
catalogus van de tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar Apothekersvereniging van 
Antwerpen (1985). 
Organisatiekomitee o.a. L. De Causmaecker, voorzitter G. De Munck. 

Publicaties en lezingen in de Kring, de eminente privé-collectie van aardewerk, majolica en brons 
zijn dan nog items die we in de rand vermelden maar die wezenlijk hebben bijgedragen aan de 
studie, de werking van de Kring en een stimulans waren voor jonge collegae die een affiniteit 
hadden en hebben voor geschiedenis, kunst, farmacie en de wisselwerking tussen deze 
domeinen. 

Leonard, je hebt door je eruditie en werklust velen de ogen geopend voor het historische en 
artistieke in ons toch al zo gevarieerd beroep. 

VALE, 

Romain Van Hautekerke 
5-1-2014. 
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In Memoriam Apotheker Leonard De Causmaecker. 

Na een korte ziekte is op tweede Kerstdag 2013 onze vriendelijke collega Leonard De 
Causmaecker uit Lokeren overleden. Bij het feest van het licht heeft hij het eeuwige licht mogen 
aanschouwen. Niettegenstaande zijn hoge leeftijd was hij tot de laatste dag nog actief in de 
apotheek. Hij had kleinkinderen met de auto naar huis gebracht en drukte zijn medeleven 
schriftelijk uit bij het overlijden van een bevriende kennis. Bij het vertrek naar het ziekenhuis lag op 
zijn piano de partituur van de 2de pianosonate van L. van Beethoven en een nocturne van Fr. 
Chopin nog open. Heel rustig met de glimlach heeft hij ze nogmaals gehoord op zijn ziekbed. 
Leonard was een verfijnd man. Hij hield van muziek: de klassieke en de romantische periode 
waren hem het dierbaarst. Ook met zijn stem liet hij zich niet onbetuigd. Deze voorliefde voor 
muziek heeft hij kunnen doorgeven aan zijn kinderen. 

Levensbeschrijving. 

Hij is geboren in een apothekersgezin op 24 januari 1921 te Niel (Prov. Antwerpen). Reeds in de 
dertiger jaren verhuist het jonge gezin met twee kinderen naar de Markt in Lokeren, waar vader 
J. De Causmaecker de apotheek Cools overneemt en deze verplaatst naar de overkant van de 
Markt. Tot zijn opruststelling zal collega Leonard daar blijven wonen. Het lager onderwijs volgt hij 
in Lokeren. De Oude Humaniora volgt hij als intern in de colleges van Deinze en Gent (Sint
Lievenscollege ). In 1939 aan de vooravond van Wereldoorlog 11 start hij apothekersstudies aan 
de Katholieke Universiteit te Leuven. Het eerste jaar is een tumultueus jaar: in mei 1940 de vlucht 
naar Frankrijk, waar hij F. Baudouin, de latere conservator van het Rubensmuseum leert kennen; 
daarna slaagt hij in de examens van het 1 ste jaar in september 1940. Na zijn stagejaar bij apr. K. 
De Belie te Sint-Niklaas behaalt hij het diploma van apotheker in juli 1944. 

Na de bevrijding in september 1944 wordt hij opgeroepen tot legerdienst, waarvan hij zes 
maanden in Engeland volbrengt. 

In 1959 huwt hij met mevrouw Mimi De Waele. In korte tijd wordt het gezin uitgebreid met drie 
kinderen. In 1991 neemt de oudste zoon Jan de apotheek over. 

Interesse gebieden. 

Door het feit dat zijn vader nog volop actief was en hij voorbestemd was om de ouderlijke 
apotheek over te nemen, had hij de mogelijkheid zich hierop volop voor te bereiden. Zo leerde hij 
alle facetten van het beroep kennen: de galenica met de nieuwe hulp- en grondstoffen, die 
toelieten nieuwe vormen in de apotheek te gebruiken: comprimés, nieuwe formuleringen voor 
crèmes, enz ... 

Hij heeft meegeholpen aan de verspreiding van het gebruik van synthetische emulgerende stoffen 
bij het formuleren van 0/W crèmes (La nette- en Sorbitan-derivaten ). 
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De natuur: planten, vogels, het strand, de bergen met hun fauna en flora boeide hem o.a. tijdens 
de vele zondagse gezinswandelingen, ideale momenten om wijsheid door te geven. 

De mogelijkheden, die de planten boden kende hij zeer goed. Hoewel toen nog niet zo belangrijk 
voor de apotheker, was hij goed vertrouwd met de farmacologische eigenschappen van de 
grondstoffen voor mens en dier en de mogelijkheden tot behandeling van allerlei kwalen. 

Verschillende formuleringen voor tabletten voor moeilijke actieve bestanddelen (vochtigheid !) 
zoals plantenextracten heeft hij op punt gesteld. 

Intussen, door toedoen van Apotheker Paul Van de Vyvere uit Brugge (Hoogstraat 39) bij wie hij in 
die periode een korte vervanging deed en die in die periode hoofdredacteur van het Farmaceutisch 
Tijdschrift voor België en mederedacteur van het Bulletin van de Kring in 1956 was, werd hij lid 
samen met Apr. M. Herdewijn uit Aalst van de commissie van het Nationaal Formularium tot 
opstellen van de 4de uitgave (1964) en de 5de uitgave (2'Je verbeterde en vermeerderde druk 1981 ); 
werk dat 's avonds diende te gebeuren. 

Zijn wijs inzicht werd al snel bekend bij de collega's. werd hij snel betrokken bij de organisatie 
van het beroep: voorzitter van de plaatselijke wachtbeurt van apothekers in Lokeren, 
ondervoorzitter van de Apothekersvereniging van het Waasland (Sint-Niklaas), ook tijdelijk 
voorzitter (1969). Een logisch gevolg hiervan was zijn verkiezing tot gewoon raadslid van de 
Provinciale Raad van de Orde der Apothekers in Oost-Vlaanderen van 1966 tot 1975. 

Dit alles kon hij in historisch perspectief plaatsen. Gestimuleerd door niet alleen de hoger 
vermelde collega's, maar ook door familie begon hij zich meer en meer te interesseren voor de 
oude apotheek met al zijn voorwerpen uit vroegere tijden. 

Dezelfde interesse deelde hij met de collega's van de toen nog jonge Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in de Benelux. In die jaren, dus de tweede helft van de vorige eeuw moest nog 
veel onderzoek gebeuren betreffende al deze voorwerpen. 

Wat de recipiënten uit apotheek betreft, was hij grondig vertrouwd met: 

- de bronzen vijzels, die zeer veel gegoten zijn in Europa. Hij heeft verschillende publicaties op 
zijn actief betreffende vijzels van de Mechelse familie Van den Ghein. 

- de pijlgewichten. 

Hij was medeorganisator van de tentoonstelling te Antwerpen van farmaceutische voorwerpen 
naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de Apothekersvereniging van Antwerpen 
(KAVA) in 1985. 

Vanaf mei 1996 is hij ook enkele jaren co-redacteur geweest van het Bulletin van de Kring van de 
Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux. 
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Het bestuur en de leden van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux 
bieden mevrouw Mimi De Causmaecker, Leen, Jan, Luc en hun familie zeer gemeend hun 
deelneming aan in hun verlies. Zij zijn de familie dankbaar dat hij zich heeft kunnen inzetten voor 
het beroep .. 

Lidmaatschappen. 

Académie Internationale de l'histoire de la Pharmacie, de Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in de Benelux, Heemkundige Kring Lokeren, Oudheidkundige Kring van het 
Waasland. 

Wetenschappelijke Bijdragen. 

Terloops wil ik er op wijzen dat Leonprd pas beginnen publiceren is vanaf 1970. Zijn artikels waren 
van uit taalkundig oogpunt steeds zeer verzorgd. Hij vond er plezier in bruggen te slaan naar de 
wereldliteratuur door citaten te gebruiken. W. Goethe, H. Bergson, M.Yourcenar hebben we 
naast anderen ontmoet in zijn teksten. Ter gelegenheid van een feestelijk gebeuren waagde hij 
zich soms aan een gedicht. 

Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas nr.112, 2009 
p.333- 341: Muntgewichten in het Stedelijk Museum van Lokeren, Sint Gillis-Waas. 
De Souvereinen, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Lokeren 33ste jg.(2002),p.66-
70: Een stel merkwaardige eetborden in het Stedelijk Museum te Lokeren. 

De Souvereinen, tijdschrift van de Heemkundige Kring van Lokeren,34e jg.(2003 ), p.153-

156: Het topornament op het stadhuis van Lokeren. 

Bulletin van Academie Internationale de la Pharmacie, juli 2004: In memoriam 

L. Vandewie/e. 

Bibliografia ltaliana di Storia della Farmacia 1984-2003: 396; De Causmaecker L.: La 

storia de/la farmacia per indagine suppona /'identita di un busta in maiolica Toscana del 

cinquecento: la future archiduchessa Bianca Capella A.C. Siena 1990 T.R.V. Conselve 
1993 pp 175-178. 

Bulletin nr. 52, maart 1976, blz.16: Le Titien d'après Ie portrait par /ui-même, vers 1562 

(Gemäldegelerie Dahlem, Berlin) sur un pot de pharmacie vénétien du XVI siècle. 

Bulletin nr. 68,sept. 1985, blz.13: Over pijl- en sluitgewichten. 

Bulletin nr. 75 feb. 1989, blz.1: Alchemistische Interpretatie van Dürers koperets 

"Melancholia ". 

Bulletin nr. 83, sept.1992,blz.1: Chefs-d'oeuvre de Renoir et Majoliques pharmaceutiques 

vénétiennes (lezing in Praag op 30sie Int. Congres Gesch. Pharmacie 18/4/1991). 

Bulletin nr. 85, sept. 1993, blz. 30: Identificatie van een gotische hospitaalvijzel. 

Bulletin nr. 87, okt. 1994, blz. 1 Homeopathie, steen des aanstoots voor de 
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tegenstanders, panacee (wondermiddel) voor de aanhangers. 

Bulletin nr. 89, okt. 1995, blz. 55: De Antwerpse apothekerspot. 

Bulletin nr. 9 0 mei. 1996, blz. 41: La salubrité des hopitaux après la révolution. 

Bulletin nr. 92 mei. 1997, blz. Hash: brief aan de redactie van 'De Standaard" 19-12-

1995. 

Bulletin nr. 95 okt 1998, blz. 7: Confrontatie van twee Mechelse Van den Ghein vijzels. 

Bulletin nr. 97 sept. 99, blz. 73: Perikelen bij de determinatie van een majolica. 

Bulletin nr. 01 act. 2001 blz. 18: Un portrait exceptionnel d'un apothicaire, peint par 

François Clouet. 

Bulletin nr. 103 oct. 2002, blz.14: Hasjiesh 

Bulletin nr. 104 apr. 2003, blz. 33: Rijnlandse kruiken in de apotheek v/h Sint-Janshospitaal 

te Brugge. 

Bulletin nr. 105 oct. 2003, blz. 33: Erasmus en de beduchte pest. 

Bulletin nr. 111 oct. 2006, blz. 18: Het verband tussen Margareta van Oostenrijk en Maria

Magdalena met de zalfpot. 

Farmaceutisch Tijdschr. voor België, jaargang nr. 1 jan-feb 1976: Le titien, d'après Ie 

portrait par lui-même vers 1562, sur un pot de pharmacie Vénétien du XVI siècle. 

Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, letteren en kunsten van 

Mechelen: 1997 Kroniek: Peeter van der Ghein heft mi ghegoten int jaer MDLXXV/11 

blz.319-324. 

door Apr. C. Desmidt. 
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VESALIUSJAAR 2014 
KRUIDTUIN LEUVEN - VESALIUS EVVCATIE 

In 2014 herdenken de stad Leuven en de KLJ Leuven de vijfhonderdste verjaardag van de 
geboorte van Andreas Vesalius, de pionier van de anatomie en wegbereider van de moderne 
geneeskunde. 

Vesalius studeerde verschillende jaren in Leuven, waar hij in contact kwam met het humanisme 
van Erasmus. Zijn betekenis voor de moderne geneeskunde en de Westerse kunst hoeft al lang 
geen betoog meer. 

Leuven wil vanaf juli 2014 tot midden 2015 deze Alumnus in het voetlicht plaatsen. Dit 
feestgebeuren wordt een bundeling van talrijke culturele en academische initiatieven en wordt 
ondersteund door een sterk partnership van de belangrijkste culturele actoren in Leuven. 

Naast themawandelingen, podiumkunsten, lezingen, colloquia en vele andere activiteiten wordt 
het speerpunt van de festiviteiten de prestigieuze tentoonstelling in Museum M Leuven "Het 
Anatomisch Theater van Andreas Vesalius". Ze peilt onder meer naar de manier waarop Vesalius 
onze blik op het menselijk lichaam diepgaand heeft veranderd aan de hand van een reeks 
uitzonderlijke kunstwerken vanaf d~ 168 eeuw. 

Maar er is meer: samen met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KLJ Leuven, met 
de Erfgoedcel van de stad Leuven, met Kunst Leuven en met museum HistarLJZ, stelt de 
alumnivereniging Farmaleuven een Vesalius evocatie op in de oranjerie van de Kruidtuin van 
de stad Leuven. Onder het impuls van collega Guy Gilias heeft de tentoonstelling als bedoeling de 
sfeer weer te geven van het werken met kruiden zoals door Vesalius gestalte gegeven. De 
opstelling van een 16-eeuws laboratorium/kruidenapotheek met eigentijdse apparatuur wil de 
bezoekers tonen hoe de geneeskrachtige kruiden verwerkt werden tot geneesmiddelen. Maar we 
willen dat ook toetsen aan de hedendaagse manier van werken. Daar de opstelling in de kruidtuin 
loopt van 5 juli 2014 tot 28 september 2014 (van 14 uur tot 18 uur, maandag gesloten) zal ze niet 
te bezoeken zijn tijdens ons congres in Leuven ( 18 en 19 oktober). Museum M en HisarLJZ zullen 
we wel bezoeken. 

We nodigen de leden van de Kring uit om bij een zomerse uitstap naar Leuven, de kruidtuin en zijn 
Vesalius evocatie niet over te slaan. 
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