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Cö-nfrVew îe,; Vorcivecht: 
op 4 0Yl! 5 jlM!tV 2016 

Guy Gilias 

Het eerste contact met de stad Dordrecht en het mooie lenteweer maakten al 

direct een goede indruk bij onze eerste kennismaking. Auto in de parkeergarage 

en dan "om de hoek" naar Meeting House waar we de andere congressisten 

ontmoetten. Het was een aangenaam weerzien met de habitués na een jaar 

stilte en een leuke kennismaking met nieuwe gezichten. Jonge mensen, en dat is 

juist wat de Kring nodig heeft. 

In de grote en aangenaam gekoelde vergaderruimte werd prof. dr. Hendrik 

Deelstra door de voorzitter uitgenodigd om "De internationale samenwerking 
van de apothekers van 1913 tot aan de tweede wereldoorlog" te belichten. U kan 

zijn verhaal lezen in dit Bulletin. Dr. Piet Vree vertelde dan over een plaatselijke 

verdienstelijke apotheker "Dirk Blanken bijl (1795-1872), stadsapotheker te 
Dordrecht". Diens verdienste lag in de uitgave van een boek in 1827 /1828 over 

de nieuwe ontwikkelingen in verband met de scheikunde en een veranderde 

chemische nomenclatuur "Handleiding Artsenijkundige Scheikunde, of 
grondbeginselen der pharmaceutische chemie." Het werk besloeg 3 delen, 

bevatte 957 bladzijden en werd zeer goed ontvangen. Het boek was zeer 

typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw, vol praktische raadgevingen en 

veel theorie, maar gaf geen nieuwe inzichten op basis van eigen waarnemingen. 

Totaal vernieuwend voor het doorsnee publiek was de lezing van Wouter Klein: . 
;/Krantenadvertenties (18e eeuw) als nieuwe bron voor farmaceutische 

geschieden is". Een Digital History verhaal waarin hij toonde hoe digitaal 

krantenadvertenties geanalyseerd worden en hoe de informatie wordt 

opgeslagen om tot een gigantisch geheel van informatie te komen over 

bijvoorbeeld een werkzame stof. Als voorbeeld diende de kinabast als 

geneesmiddel tegen koorts, waarvoor 5000 advertenties en 333 verschillende 

geneesmiddelen werden opgeslagen. Uit de grafieken blijkt dat erbij de 

advertenties tegen koorts een wilde fluctuatie bestond van jaar tot jaar, maar 

dat het aanbod aan geneesmiddelen toch egaal bleef. Een interessante 

vaststelling, dank zij de digitalisering. In het onderzoek naar veilingen van 

grondstoffen kwamen 4500 advertenties aan bod en 10.000 verschillende 

veilingen. De grafieken over de kinabast werden verder uitgediept: zo kent men 

het aantal veilingen, de frequentie, de soorten kina die aangeboden werden, de 

lokale handel en de wereldhandel van kinabast. In de studie van het aantal 

veilingen komen tevens de absolute verhandelde hoeveelheden aan het licht. 
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We kunnen besluiten dat dankzij digitalisering heel wat nieuwe en interessante 

informatie de studie van de geschiedenis van de farmacie aanvult en gegevens 

verschaft die eerder moeilijk te achterhalen waren. Voorwaar een merkwaardige 

evolutie waarvan we als Kring dankbaar gebruik moeten maken, dank zij de 

aanwinst van jonge leden. 

Vervolgens verplaatsten we ons naar Hotel Van der Valk, gelegen langs de 

snelweg A 16. Voorwaar de verplaatsing waard: vriendelijk onthaal, een 

prachtige ruime kamer, luxueuze bar met knusse fauteuils waar het aperitief à 
volonté werd aangeboden en een sfeervolle eetzaal met voorbeeldige bediening 

van een uitgebreid en verzorgd dîner. We werden verwend! 

Om 10 uur op zondagmorgen startte de Algemene Ledenvergadering in het 

Meeting House in het centrum van Dordrecht. Mevrouw dr. van Zenen nam dan 

het woord om te spreken over "de onbekende correspondent van Clusius (1526-

1609 uit Vlaanderen//. Spreekster promoveerde op een proefschrift over Carolus 

Clusius, hetgeen resulteerde in een prachtig en lijvig boekwerk. 

Ons nieuw bestuurslid Peter C. van den Hooff uit Amersfoort legde ons het 

farmaceutisch historisch onderzoek uit aan de universiteit van Utrecht. Het werd 

een uiterst interessante en verrassende cursus over het modern digitaal 

onderzoek, waarin gegevens over een onderwerp worden opgeslagen tot in de 

kleinste details. Het geheel vormt tenslotte een gigantische informatie, met 

slechts één druk op een computertoets. We waren allen aangenaam verrast door 

deze moderne vorm van historisch farmaceutisch onderzoek. 

Om het congres af te ronden vertelde prof. dr. Harmen Beukers over de figuur 

van 1/A.J.C Geerts {1843-1883)J Nederlandse apotheker in Japan. 1/ Door zijn 

bekende vlotte en meeslepende stijl bleef het gezelschap geboeid luisteren. 

De voormiddag was weer te vlug voorbij. De lunch werd opgediend, waarna de 

geïnteresseerden de gelegenheid kregen om een stadswandeling te maken 

doorheen het historisch hart van Dordrecht, onder leiding van een gids. 

Het prachtige lenteweer, de welbespraakte gids en de typische Dortse 

bezienswaardigheden rondden een welgeslaagd congres af. 
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KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

VerslagAlgemene ledenvergadering te Dordrecht op 5 iuni 2016 

De vergadering vond plaats in het stemmige Meetinghouse te Dordrecht op zondag 5 
juni 2016. 
De voorzitter Annette Bierman opent de vergadering om 10.l0u in aanwezigheid van 
30 leden en spreekt een in memoriam uit voor de overleden collega's Brand Kruithof 
en Hugo Leupe. 
De secretaris leest het verslag voor van de Ledenvergadering te Leiden in 2015, evenals 
het jaarverslag 2015. 
Aangezien de penningmeester verhinderd is brengt Harm Beukers een kort financieel 
verslag. 
De inkomsten en uitgaven zijn in overeenstemming met het budget 2015-16 en 
noodzaken geen verhoging van de contributie in 2017. 
Na het overlijden van haar echtgenoot Joop Van Gelder heeft Katia Vermeulen vele 
jaren meegewerkt in het bestuur van de Kring. Zij vond het ogenblik aangebroken om 
tot een bestuurswissel over te gaan. Het bestuur en de ganse vergadering spreken hun 
dank uit voor het geleverde werk. De daarbij horende bloemenhulde zal thuis bezorgd 
worden. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Peter van den Hooff tot nieuw 
bestuurslid verkozen. Hij behaalde zijn masterdiploma in de middeleeuwse en 
vroegmoderne geschiedenis cum laude in 2013 aan de Universiteit van Leiden. Hij liep 
stage in het Nationaal Farmaceutisch Museum te Gouda, wat mede zijn belangstelling 
voor de farmacie verklaart. Momenteel is hij werkzaam aan de Universiteit van Utrecht 
als projectcoördinator. 
Voor het congres 2017 wordt geopteerd voor 10 en 11 juni met als thema 500 jaar 
Rembert Dodoens. Er vonden reeds een aantal vergaderingen plaats met de culturele 
dienst en de heemkundige kring van de stad Mechelen. Als vergaderzaal wordt het 
Lamot Center door de stad (gratis) aangeboden. Voor de lezingen moet de Kring zelf 
instaan. Wel zullen geneesheren en culturele organisaties aangeschreven worden voor 
deelname aan de lezingen. Om budgettaire redenen wordt geen tentoonstelling 
voorzien door Mechelen. Hierover wordt nog verder onderhandeld. Romain van 
Hautekerke stelt voor een beperkte ex-libris tentoonstelling op te zetten. 
Voor het congres in 2018 bestaan nog geen concrete plannen. 

Bij de rondvraag vraagt Peter van den Hooff te onderzoeken of het Pharmaceutisch 
Tijdschrift van België niet digitaal beschikbaar kan gesteld worden zoals dit reeds is 
gebeurd voor het Nederlands Farmaceutisch Weekblad. Prof; Deelstra suggereert een 
inventarisatie van de geschiedenis van de farmacie van de universiteiten in Nederland 
en België. Evelien Vanden Berghe betreurt dat slecht weinig kringleden een facebook
account bezitten en er moet gezocht worden om dit te verhogen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.35u. 

Apr Guy De Munck 
secretaris 
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Zoals u in het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering kan lezen, werd Peter van den Hooff 

tijdens het congres te Dordrecht aangesteld als nieuw 

bestuurslid van onze Kring. 

Hierbij stelt hij zichzelf voor. 

In augustus 2013 studeerde ik cum laude af als historicus aan de Universiteit Leiden. Mijn 
scriptie, getiteld Antonio Guaineri's 'De matricibus, sive De propriis mu/ierum 
aegritudinibus: behandelde een laatmiddeleeuwse gynaecologische tekst van een Italiaanse 
arts en werd bekroond met de Fruin Prijs 2013 en de Pieter van Foreestprijs 2015 
(tweejaariijkse prijs voor jong talent op het gebied van de medische geesteswetenschappen). 
In de periode april-juli 2014 was ik als Van de Sande junior research fellow verbonden aan het 
Scaliger Instituut (Universiteit Leiden), wat mij in de gelegenheid stelde de 
overdrachtsgeschiedenis van een aantal recepten uit de tekst nader te onderzoeken. 

Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam aan de Universiteit Utrecht, waar ik onderzoek doe naar 
de geschiedenis van de farmacie en farmaceutisch erfgoed en waar ik als projectcoördinator 
verantwoordelijk ben voor de dagelijkse gang van zaken van verschillende 
onderzoeksprojecten. Tevens verricht ik werkzaamheden voor de Stichting Farmaceutisch 
Erfgoed, waaronder het verzorgen van de website www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl en 
www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl. 

Peter van den Hooff, Euterpeplein 16c, 3816 NN Amersfoort, Nederiand, +31 (0)30 253 5697, 

p.c.vandenhooff@uu.nl 
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Ve, Ull.t"ev~~ ~e,v~ VCL4'11 det ap~~ 
VCL4'11 1913 t"o=t CLCLt1.J de,; 2 de, weveldoor~ 

L~ ~ î'i:f ~ he;t- co-vtg,vl¼' "te,, Vorclvecht op 5 jf.M/l,U 2016 

Prof. dr. Hendrik Deelstra 

1. Inleiding 

In 2012 werd beschreven hoe de Internationale Farmaceutische Congressen 
van 1865 tot 1910 aan de basis lagen van de oprichting van de Internatio
nale Farmaceutische Federatie (beter gekend als de Fédération Internatio
nale de Pharmacie (FIP))(l,2). De maatschappelijke zetel werd te Den Haag 
gevestigd en de officiële stichtingsvergadering vond plaats op 25 september 
1912. De oprichting te den Haag gebeurde op uitnodiging van de Neder
landse Regering, en dit in het kader van de bouw van het Internationale 
Vredespaleis, dat daar op initiatief van de filantroop Andrew Carnegie 
(1835-1919) tussen 1907 en 1913 gebouwd werd. De voorzitter van het 
eerste Bureau werd professor Leopold Van Itallie (1866-1952) en de alge
mene Secretaris dr. Jan Justus Hofman (1866-1942). De secretarissen wer
den de Belg Albert Schammelhout (1870-1931) en de Deen dr. Hans-Jacob 
Möller (1855-1916). De voornaamste bedoeling van de oprichting van de 
FIP was de continuïteit te verzorgen tussen de Internationale Congressen. 
Op 26 september 1912 werd de eerste Algemene Vergadering gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de Statuten van de FIP, opgesteld door 
een voorlopige commissie, goedgekeurd. De doelstellingen van de FIP wa
ren: de ontwikkeling van de Farmacie op Internationaal vlak, als beroep 
maar ook als toegepaste wetenschap. Om dit doel te bewerkstelligen wer
den vijftien punten vernoemd, zoals o.a. de eenmaking van de opleiding tot 
apotheker en het onderwijs in de farmaceutische wetenschappen, de orga
nisatie van internationale bijeenkomsten en het bevorderen van de eenma
king van de bereiding van geneesmiddelen en de controle. Dit alles, samen 
met de gedetailleerde Statuten, werd in verschillende talen, opgenomen in 
het eerste nummer van de Bulletin, het officiële tijdschrift van de FIP<1). 

2. XIe Internationale Congres voor Farmacie te Den Haag in 1913 

ru 
2.1. Inleiding 

De aanvaarding van het voorstel van de Nederlandse Maatschappij ter be
vordering van de Pharmacie (NMP) op het xe Internationale Congres te 
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Brussel in 1910 om te Den Haag een permanente zetel op te richten van 
een Internationale bond van farmaceutische beroepsverenigingen (FIP) 
werd in Nederland met enthousiasme onthaald. Dit succes was voor de NMP 
de aanleiding om ter gelegenheid van de inhuldiging van het Internationale 
Vredespaleis in 1913 te den Haag het XIe Internationale Congres te organi
seren. Het voorstel werd door de tien afdelingen van de NMP (Amsterdam, 
De Haag, Friesland, Gelderland, Haarlem, Leiden, Limburg, Rotterdam, 
Utrecht en Zeeland) gunstig onthaald. Omdat een groot deel van de Neder
landse apothekers bereid was om deel te nemen, richtte het bureau zich tot 
de buitenlandse farmaceutische verenigingen met het voorstel deel te ne
men aan het voorgestelde congres. 

Vervolgens werd een organiserend comité opgericht, dat bestond uit 88 
vooraanstaande Nederlandse apothekers, die op hun beurt een uitvoerend 
bureau van 11 apothekers samenstelde. De voorzitter werd professor L. Van 
Itallie en de algemene secretaris J.J. Hofman (niet toevallig voorzitter en 
algemene secretaris van de FIP). Er werd beslist het congres in vijf aparte 
secties op te splitsen. De voorzitter van elke sectie werd in het uitvoerend 
bestuur opgenomen als ondervoorzitter. Dr. Hendrik Visser (1872-1944) 
was de voorzitter van de sectie over "algemene vragen", professor Pieter 
Van der Wielen (1872-1947) van de tweede sectie over "galenische farma
cie", professor Nicolaas Schoorl (1872-1942) van de derde sectie over "Che
mie", dr. Johannes Dekker (1879-?), van de vierde sectie over "plantkunde 
en farmacognosie" en ten slotte professor Hendrik Wijsman (1862-1916) 
van de vijfde sectie over 11 bromatologie 11

• 

Het congres werd georganiseerd te Den Haag- Scheveningen van 17 tot 21 
september 1913. In de Compte Rendu zijn het reglement van het congres 
alsook de praktische mededelingen opgenomen. Deze werden opgezonden 
aan de deelnemende farmaceutische verenigingen in vier talen, achtereen
volgens het Frans, het Duits, het Engels en het Nederlands. Vervolgens 
werd het programma in het Frans opgenomen. Het congres telde 820-tal 
actieve deelnemers en 125 geassocieerde deelnemers, zoals de echtgeno
tes en andere familieleden van de actieve deelnemers. Wanneer men de 
deelnemerslijst van de actieve deelnemers overloopt, dan stelt men vast 
dat een 400-tal Nederlanders aanwezig was. Deze waren voornamelijk offi
cina- apothekers, maar ook een 45-tal militaire apothekers en studenten 
farmacie. Eveneens moet vermeld worden, dat een relatief groot aantal Ne
derlanders werkzaam was in de Koloniën (Oost Indië, Suriname en Curaçao) 
en ten slotte vertegenwoordigden verschillende apothekers landbouwstati
ons of de inspecties der eetwaren. Naast de Nederlanders kwam het groot
ste deel der aanwezigen uit Frankrijk (80-tal), België (52) en merkwaardig 
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genoeg 46 deelnemers uit Argentinië. Rusland was vertegenwoordigd met 
22 deelnemers, de landen van de Donau-monarchie (Oostenrijk en Honga
rije) met 26 deelnemers. Er waren 12 deelnemers aanwezig uit Groot Brit
tannië. Duitsland was aanwezig met 10 deelnemers, Italië met 9 en Spanje 
met 5. Uit de Scandinavische landen waren naast de Zweden met 10 deel
nemers vertegenwoordigers aanwezig uit Noorwegen, Finland en Denemar
ken. Ook waren er deelnemers uit Bulgarije en Roemenië. Uit Amerika kwa
men naast de sterke delegatie uit Argentinië ook deelnemers uit Chili, Ve
nezuela, Mexico, Guatamala en de Verenigde Staten van Amerika. Ook 
Luxemburg, Egypte en zelfs Japan was vertegenwoordigd. Het is niet steeds 
eenvoudig om de deelnemers per land te rangschikken, omdat naast de 
naam meestal alleen de plaats aangeduid was. Juist op de valreep voor het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest even opgezocht worden in welk 
land bepaalde steden vóór 1914 lagen (bvb. Gallicië, Mohacs, Riga, Koer
land, Zagreb, Udine, Dantzig en Lijfland). 

In totaal hadden 20 regeringen en een honderdtal farmaceutische en andere 
verenigingen zich met een of meer afgevaardigden aangemeld. Het is merk
waardig dat twee landen, die in Wereldoorlog I de centrale mogendheden 
zouden vormen (Duitsland en Oostenrijk), geen officiële vertegenwoordiger 
gezonden hadden. Wel waren er vertegenwoordigers van de apothekers
verenigingen uit deze landen. Anderzijds stond de FIP eenvoudig vermeld 
tussen het groot aantal deelnemende verenigingen. 

De plechtige openingszitting vond plaats op woensdag 17 september in de 
grote zaal van het Kurhaus te Scheveningen. Het welkomstwoord werd te 
11 uur uitgesproken door de voorzitter professor L. Van Itallie in de aanwe
zigheid van ongeveer 400 deelnemers. Na een Franstalige inleiding, sprak 
hij enkele woorden in het Engels en vervolgens in het Duits. Na de officiële 
opening door de Minister van Binnenlandse Zaken, nam de voorzitter op
nieuw het woord in het Frans. Hij noemde het XIe Congres als het ware "un 
congrès jubilaire", omdat in 1915 het juist 50 jaar geleden zou zijn, dat in 
1865 te Brunswijk in Duitsland het eerste internationale Congres voor far
macie was gestart. 

Na de plechtige opening van het congres hielden te 14 uur twee vooraan
staande apothekers een algemene lezing. Professor Alexander Tschirch 
(1858- 1939), Bern, Zwitserland sprak over "de Enzymen en het nut voor 
de farmacognosie " en professor Hendrik Wijsman uit Utrecht besprak: "De 
productie van medicinale bestanddelen in de Nederlandse Koloniën". 
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2.2. De Universele Farmacopee ( 4,5) 

Het opstellen van een universele farmacopee vormde een rode draad door
heen de tien vorige congressen. In 1876, tijdens het tweede congres te 
Parijs, werd overeengekomen dat alle farmacopees het metrisch stelsel zou
den gebruiken en dat de teksten in het Latijn zouden opgesteld worden. 
Verder besliste dit congres om een internationale commissie op te richten 
met als voorzitter Anton Schürer Von Waldheim (1830-1899). Deze com
missie zou contact opnemen met de verschillende deelnemende regeringen, 
omdat alleen de regeringen juridisch het recht hadden een farmacopee uit 
te vaardigen. Tijdens de daarop volgende congressen (1881, 1885 en 1893) 
bleef het bij tegenstrijdige of geen beslissingen. Na het achtste congres, dat 
in 1897 te Brussel gehouden werd, kwam er een doorbraak uit een merk
waardige hoek. Vermist de FIP nog niet opgericht was, had men de steun 
van een regering nodig om dit werk te centraliseren. Op 29 oktober 1898 
stelde de arts, professor Guillaume Rommelaere (1836-1916) in de Belgi
sche Academie voor Geneeskunde voor om de Belgische regering te ver
zoeken om te onderhandelen met buitenlandse regeringen met het oog op 
het opstellen van een Universele Farmacopee. De Belgische regering rea
geerde positief op dit voorstel. Op het negende congres in 1900 te Parijs 
stelde professor Emile Bourquelot (1851-1921), algemeen secretaris van de 
Société de Pharmacie de Paris, voor om dit Belgisch initiatief te steunen. In 
september 1902 kwamen 17 afgevaardigden van Europese regeringen en 
1 afgevaardigde van de Amerikaanse regering bijeen te Brussel en in min
der dan een week slaagden deze afg~vaardigden erin om onder de leiding 
van professor Gustave Bruylants (1850-1925) een 40-tel heroïsche genees
middelen te standaardiseren: het geven van een naam, de bereidingsme
thode en het vastleggen van het gehalte aan actieve bestanddelen. Deze 
bijeenkomst werd op 29 september 1906 bekroond door De Conventie van 
Brussel. Alvorens de werkzaamheden te besluiten werd door de afgevaar
digden de wens geuit om te Brussel een permanent internationaal secreta
riaat op te richten voor de eenmaking der verschillende farmacopees. Dit 
werd het tijdens het XIe Congres nog eens bevestigd door Walther Dulière 
(1862-1922), Belgisch hoofdinspecteur der apotheken en afgevaardigde 
van de Belgische Regering. Tijdens een lange discussie tijdens de slotzitting 
op 20 september 1913 werd echter geen beslissing genomen. Wel werd een 
wens uitgesproken, dat een comité opgericht zou worden om binnen de 
maand een rapport op te stellen met de farmacopees van elk deelnemend 
land en deze aan het FIP bureau over te maken. Dit comité was samenge
steld uit A. Tschirch (Zw), E. Bourquelot (F), A. Jorissen (B), H. Thoms (Dl), 
L. Van Itallie (NI), J. Remington (VS) en H. C. Greenish (GB). De verdere 
opvolging van dit project wordt verder besproken onder de punten 3 en 5.3. 
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2.3.De werking van de vijf secties 

De vijf verschillende secties startten hun activiteiten op donderdag 18 sep
tember in de zalen van de universiteit van Leiden. Sommige voorzitters 
hadden voorafgaandelijk enkele sprekers aangezocht om een lezing voor 
hun sectie voor te bereiden. Zo werd bvb. voor de eerste sectie aan profes
sor Gerrit Hondius Boldingh (1865-1936) uit Amsterdam gevraagd te spre
ken over "de meest doelmatige regeling van de Farmaceutische opleiding". 
Aan professor Fernand Ranwez (1866-1925) uit Leuven, België werd ge
vraagd een overzicht op te stellen van de opleiding tot apotheker in ver
schillende landen. Omdat hij slechts enkele bladzijden tot zijn beschikking 
kreeg, wat hem onvoldoende leek, stelde Ranwez voor dat hij zich zou be
perken tot de in zijn ogen de beste manier om als apotheker opgeleid te 
worden. De voorzitter van de derde sectie had aan dr. H-J Möller, apotheker 
uit Kopenhagen gevraagd een overzicht te geven van de verschillende soor
ten glas die in de farmacie gebruikt werden. 

Het uitvoerend comité had de verschillende actieve deelnemers die een me
dedeling wilden doen verzocht om hun tekst ten laatste vóór 1 juli op te 
zenden. Deze mededeling mocht in de verschillende talen opgesteld wor
den, maar moest steeds een Franstalige samenvatting bevatten. De onder
werpen die na 1 juli binnenkwamen werden toegelaten en ook gepubliceerd. 
Dit is dan ook de reden dat in sommige secties meer teksten in de Compte 
Rendu werden afgedrukt dan er aanvankelijk in het programma opgenomen 
waren. Op 19 september kwamen in de voormiddag de secties opnieuw 
samen, dit maal in verschillende zalen in het Kurhaus te Scheveningen. Ten 
slotte kwamen de secties voor het laatst samen op 20 september in de 
voormiddag te Scheveningen. Tijdens deze laatste bijeenkomst werd gedis
cussieerd over het opstellen van wensen en beslissingen. Deze zouden dan 
aan het bureau van de FIP worden overhandigd. Heel wat rapporten behan
delden echter landelijke of zelf streek afhankelijke onderwerpen, waarvoor 
geen gemeenschappelijke conclusies getrokken konden worden. 

De eerste sectie over algemene vraagstukken behandelde het belang van 
een goede opleiding tot apotheker en de noodzaak bepaalde farmaceutische 
vakken toe te voegen, zoals de bacteriologie, de parasitologie en de fysio
logische scheikunde. Verder werd gediscussieerd over de internationale 
wetgeving in verband met de verkoop van geneesmiddelen (monopolie voor 
de apotheker) en de Universele farmaceutische nomenclatuur. Er waren 24 
mededelingen, waarvan er slechts 11 in het opgezonden programma waren 
meegedeeld. Het aantal deelnemers aan deze sectie telde ongeveer 75 le
den. 
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De tweede sectie handelde over de galenische farmacie. Naast het belang 
van de bereiding van galenische preparaten door de apotheker zelf, kwa
men ook verschillende aspecten van de analyse van verschillende drinkwa
ters aan bod. Het nut van fysiologische analyses werd benadrukt en ten 
slotte kwam de Universele Farmacopee weer uitvoerig ter sprake. Er werden 
21 rapporten besproken, waarvan er slechts 12 in het programma stonden. 
Bij de uitgebrachte wensen stond de eenmaking van de farmacopees weer 
centraal. Het aantal deelnemers aan deze tweede sectie schommelde tussen 
de 45 en 100 aanwezigen. 

De derde sectie behandelde onderwerpen met de algemene naam van "Che
mie". Van de 35 rapporten die besproken werden stonden er slechts 18 in 
het programma. De onderwerpen waren meestal afkomstig van Nederlan
ders en van zeer uiteenlopende aard: analyse van kunstmest, van looistof
fen, van enzymen of over de giftigheid van methylalcohol of van arseen in 
het behangpapier. Ook het gebruik van toestellen zoals de centrifuge pas
seerden de revue. Tijdens de laatste bijeenkomst werden geen specifieke 
wensen of beslissingen voorgesteld. Het aantal deelnemers schommelde 
tussen de 17 en 24 personen. 

De vierde sectie handelde over plantkunde en de farmacognosie. Er werden 
12 onderwerpen besproken, waarvan er 9 in het programma stonden. Ook 
hier waren het merendeel van de rapporteurs Nederlanders. Het aantal 
deelnemers schommelde tussen de 9 en de 41 personen. Ook hier werden 
geen wensen of beslissingen meegedeeld. 

De vijfde sectie behandelde de bromatologie. Er waren 26 rapporten be
sproken, die alle 26 in het programma stonden. Het merendeel van de rap
porten was afkomstig van Nederlanders en van zeer uiteenlopende aard: 
van melk- of kaasanalyse tot suikers aanwezig in confituren of de aanwe
zigheid van cyanide in levensmiddelen of dopresten in cacao en chocolade. 
De enige wens die geuit werd was om lijsten op te stellen van kleurstoffen 
of antiseptische middelen die zouden toegelaten mogen worden in levens
middelen. Het aantal deelnemers aan deze sectie schommelde tussen 21 en 
44 deelnemers. 

2.4 De slotzitting 

Op zaterdagnamiddag 20 september werden in een algemene vergadering 
vier lezingen gegeven. De eerste was afkomstig van professor Emile Bour
quelot die een lezing hield over "De synthese van glucosiden door middel 
van gisten". Vervolgens werden drie lezingen gehouden over het zelfde 
thema namelijk "De benamingen die in de industrie gegeven werden aan de 
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geproduceerde geneesmiddelen en de invloed die dit had op de farmacie". 
De eerste spreker was dr. Heinrich Salzmann (1859-1945), voorzitter van 
de Duitse Apothekersvereniging, vervolgens kreeg dr. Edmund White 
(1866-1928) het woord als voorzitter van de Farmaceutische Vereniging 
van Groot Brittannië en ten slotte sprak dr. Henri Martin (1864-1949) voor
zitter van de algemene vereniging van farmaceutische syndicaten in Frank
rijk. De discussie verwees naar de besluiten die al genomen waren tijdens 
het VIIIste Internationale Congres te Brussel in 1897. Er werd besloten dat 
het bureau van de FIP dit onderwerp op internationaal vlak verder zou op
volgen. 

Als laatste punt van de dagorde moest er beslist worden waar en wanneer 
het xne Internationale Congres gehouden zou worden. De voorzitter van de 
Zwitserse Apothekersvereniging (Alfred Cuerel) had in een brief aan de 
voorzitter van het congres meegedeeld, dat zij voorstelden het volgende 
congres in Bern, Zwitserland te organiseren. Professor Joseph Remington 
(1847-1918) uit Philadelphia (VS) stelde echter voor het volgende Interna
tionale Congres in 1915 te houden in San Francisco. Na discussie en een 
stemming bleek dat het merendeel van de aanwezigen Zwitserland ver
koosC2). Het jaar en de data van dit xne congres werden overgelaten aan 
het bureau van de FIP, dat hierover zou beslissen in gezamenlijk overleg 
met de Zwitserse Apothekersvereniging. 

3. De werking van de FIP na de stichtingsvergadering (4, 6-8). 

Al tijdens de eerste Algemene Vergadering (Asssemblée Générale) in 1912 
werd beslist om de tweede bijeenkomst te laten doorgaan te Gent op 23 
september 1913. In dat jaar werd te Gent een Wereldtentoonstelling geor
ganiseerdC3). Tijdens deze tweede Algemene Vergadering werd gediscussi
eerd over de oprichting van een Internationaal secretariaat voor de opstel
ling van de Internationale Farmacopee, een commissie om de farmaceuti
sche nomenclatuur uit te werken en een commissie in verband met de uni
formiteit van de opleiding tot apotheker. Tijdens deze bijeenkomst werd het 
Bureau voor een eerste maal hernieuwd. 

De derde Algemene Vergadering zou in de zomer van 1914 in Bern plaats
vinden, maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderde dit. 
Ook het xne Internationale Farmaceutische Congres, dat voorzien was te 
Bern, werd afgelast. 
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Op 29 april 1922 werd de derde Algemene Vergadering belegd te Brussel. 
De farmaceutische verenigingen van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije 
hadden hun lidmaatschap aan de FIP al opgezegd in 1915. Tijdens deze 
bijeenkomst werd een Internationale nomenclatuur commissie opgericht 
voor de scheikundig- farmaceutische producten. Voor de galenische pro
ducten werden internationale benamingen voorgesteld. Deze voorstellen 
zouden naar de farmacopee commissies van elk land gezonden worden. De 
kroon op het werk was het aanvaarden van voorstellen voor de tweede 
conferentie van Brussel over de eenmaking van de samenstelling van ge
neesmiddelen. Naast de eerder opgerichte commissies werd een nieuwe 
commissie opgericht die zich bezig zou houden met een reglementering be
treffende de verkoop van (medische) specialiteiten, zowel juridisch als com
mercieel. 

In 1923 werd te Londen van 23 en 24 juli de vierde Algemene Vergadering 
georganiseerd. Het Bureau van de FIP kwam in 1924 afzonderlijk bijeen te 
ParijsC4 ). Op beide bijeenkomsten werden de resultaten van de eerder op
gerichte commissies besproken, zoals deze betreffende de nomenclatuur en 
deze betreffende de verkoop van specialiteiten. 

De vijfde Algemene Vergadering vergaderde op 21 en 22 juli 1925 te Lau
sanne. Hier werd o.a. gediscussieerd over de noodzaak van de controle van 
farmaceutische specialiteiten. Tijdens deze Algemene Vergadering werd op
nieuw gesproken over het opstellen van de Universele Farmacopee. Er werd 
een commissie opgericht om dit project verder uit te werken. Ten slotte is 
het vermelden waard, dat naast de bespreking van vraagstukken van alge
mene aard er voor de eerste keer een wetenschappelijke zitting voorzien 
was. Hier werden zes lezingen gehouden (prof. R. Eder, prof. Wilczek, 
apoth. Lang, prof. Millet en prof. Vichofer). 

Het Bureau van de FIP kwam in 1926 apart bijeen te Parijs. Hier werd gron
dig gediscussieerd over een brief die de Nederlandse Maatschappij ter Be
vordering van de Farmacie opgesteld had voor de verschillende aangesloten 
Verenigingen met als voorstel om de Verenigingen van Duitsland, Oosten
rijk en Hongarije uit te nodigen opnieuw lid te worden van de FIP. Deze 
brief werd gunstig onthaald en er werden stappen gezet voor de re-ïntegra
tie van de betrokken landen. 

Tijdens de zesde Algemene Vergadering, die in Den Haag gehouden werd 
van 6 en 7 september 1927, waren de afgevaardigden van de drie landen 
waarover eerder sprake aanwezig. Tijdens de Algemene Vergadering, waar 
afgevaardigden van zestien landen aanwezig waren, werd duidelijk gesteld 
dat én de bereiding én de verkoop van geneesmiddelen het monopolie 
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moest zijn van de apothekers. Een commissie werd belast om een beperkte 
Universele farmacopee op te stellen en deze over te maken aan de Belgische 
regering. De Algemene Vergadering stemde over de beslissing opdat de be
reiding en de verkoop van vaccins en sera in de verschillende landen deel 
zou uitmaken van de wetenschappelijke activiteit van de apotheker. Ook 
tijdens deze vergadering werd een wetenschappelijke zitting georganiseerd 
(prof. N. Schoorl, prof. H. Weevers-Bettink, prof. W.C. De Graaff, dr. J. S. 
Meulenhoff en dr. Van den Berg). 

De zevende Algemene Vergadering vergaderde op 11 en 12 juli 1928 te 
Parijs. Afgevaardigden van achttien landen waren aanwezig. Het gespreks
onderwerp was de bereiding van de galenische preparaten. Ook werd on
derzocht hoe men het beroep van apotheker op internationaal vlak uniform 
kon maken en juridisch doen erkennen. De bijeenkomst viel samen met de 
viering van het 50 jarig bestaan van de Algemene Vereniging van de Far
maceutische Syndicaten van Frankrijk en de Koloniën. Tijdens deze bijeen
komst werden tijdens de wetenschappelijke sessie vier lezingen gehouden 
(o.a. door prof. L. Van Itallie en prof. H. Hérissey). 

Nadat het Bureau van de FIP in 1929 te Berlijn bijeen gekomen was, werd 
de achtste Algemene Vergadering van 16 tot 18 juli 1930 georganiseerd te 
Stockholm. Tijdens deze laatste bijeenkomst werden de statuten licht aan
gepast. Het voornaamste onderwerp dat aan bod kwam was een internati
onale organisatie voor de controle van de specialiteiten. Tussen de verschil
lende onderwerpen kwam voor de eerste maal het onderwerp aan bod in 
welke mate de chemisch- farmaceutische industrie een invloed had op de 
uitoefening van het beroep van de apotheker. Omdat professor Van Itallie 
al verschillende keren verzocht had om ontheven te worden van zijn functie 
als voorzitter werd er een volledig nieuw bureau verkozen. Dr. J. J. Hofman 
uit de Haag werd de nieuwe voorzitter, terwijl hij als secretaris-generaal 
opgevolgd werd door dr. Teunis Potjewijd (1902-1989) uit Leiden. Na het 
overlijden van Dr. A. Schammelhout in 1931 werd hij opgevolgde door de 
Oscar Van Schoor (1873-1936) uit Antwerpen. Op de wetenschappelijke 
zitting werden lezingen gehouden o.a. door prof. R. Eder, dr. Svend Aage 
Schou en dr. E. Erickson. 

Er was een negende Algemene Vergadering gepland voor 1933 te Praag. 
Ondanks het feit dat het Bureau van de FIP apart bijeen kwam in 1931 te 
Boedapest en in 1933 te Parijs, werd de Algemene Vergadering voorzien 
voor Praag afgelast als gevolg van de heersende financiële crisis. In 1934 
kwam het Bureau van de FIP bijeen te Bern. De negende Algemene Verga
dering werd gehouden te Brussel van 28 tot 30 juli 1935. Tijdens deze bij
eenkomst werd een nieuw bureau verkozen met als nieuwe voorzitter, de 
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Deense professor E. Höst-Madsen. Het xne Internationale Farmaceutisch 
Congres zelf werd daarna gehouden van 30 juli tot 6 augustus 1935. 

4. Militaire Farmacie 

Op het XIe Internationale Congres in 1913 waren er relatief veel militaire 
apothekers aanwezig, niet alleen uit Nederland, maar ook uit tal van andere 
landen. Op 18 september hield André Langrand een Franse militaire apo
theker een lezing over "de activiteiten van de militaire apothekers ten dien
ste van de hygiëne en de chemische technologie". Na een korte inleiding 
over de geschiedenis van de Franse militaire farmacie waarin hij terug ging 
tot in 1718, ging hij dieper in op de rol van de militaire apotheker in tijden 
van vrede en oorlog. In het leger was hij de 'scheikundige' van het leger. 
Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen, de eet
waren, het drinkwater en de hygiëne in de ziekenhuizen. Het bureau van 
het congres had een tweede rapport ontvangen van Paul Bruère, eveneens 
Frans militair apotheker, die herhaalde wat Langrand gezegd had, maar er 
ook de Koloniën bij betrok. Bij de discussie gaf Luitenant Kolonel J. Van Riel, 
directeur van het Rijksmagazijn voor geneesmiddelen te Amsterdam, aan 
dat hij zich volledig aansloot bij de standpunten die Langrand geformuleerd 
had. 

Voor wat de geschiedenis van de militaire Farmacie betreft kan verwezen 
worden naar de bundel over "Militaire Farmacie in Nederland", waarin ver
schillende publicaties over dit onderwerp opgenomen zijn, onder andere een 
reeks publicaties van Emile Van Ital,lie (1870-1943), eerste klas militaire 
apotheker uit Amsterdam, die o.a. samen met J. Van Riel deelnam aan het 
XIe congres (9). 

Voor België kunnen heel wat gegevens over de Belgische militaire farmacie 
gevonden worden (letterlijk: her en der verspreid) in het boek "500 Jaar 
Militaire geneeskunde in België"(l0). De geschiedenis gaat terug tot de 
Spaanse Nederlanden in de 17e eeuw. Over deze periode alsook over de 
periode onder het Oostenrijkse regime worden weinig feiten gepubliceerd. 
De namen van enkele militaire apothekers tijdens het Franse bestuur wor
den vernoemd. 

Onmiddellijk na de onafhankelijkheid van België werd door het Voorlopig 
Bewind op 5 januari 1931 een Besluit genomen tot de organisatie van de 
gezondheidsdienst van het leger. Het korps van de militaire gezondheidsof
ficieren zou bestaan uit artsen en apothekers. Artikel 2 bepaalde dat "De 
afdeling apotheek omvat de apothekers verbonden aan de hoofdapotheek 
evenals deze van de militaire hospitalen". Dit besluit kwam tot stand dankzij 
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het werk van Jean Vleminckx (1800-1876), de eerste inspecteur generaal 
van de gezondheidsdienst (1830-1864). De activiteiten van de hoofdapo
theek is uitvoerig beschreven. De wetenschappelijke activiteiten van in 
1910 tot in 1963 komen uitgebreid aan bod. In 1920 werd de functie van 
inspecteur van de militaire apothekers opgericht. Het ambt werd toegewe
zen aan de officier apotheker met de hoogste rang. Van 1920 tot en met 
1987 zijn de namen en de foto's van alle 24 inspecteurs weergegeven. 

Tijdens het interbellum verwierf de Belgische militaire gezondheidsdienst 
(inbegrepen de farmacie) een aanzienlijke internationale faam. In 1920 
vond in de Verenigde Staten van Amerika een congres plaats van militaire 
chirurgen. De Amerikaanse marine- arts kapitein W. S. Bainbridge stelde 
aan de Belg Jules Voncken (1887-1975), geneesheer generaal -majoor 
voor om in "België martelaar11 een internationaal congres over militaire ge
neeskunde te organiseren. De geneesheer generaal Jean Wibin (1860-
1931), de Minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans (1865-1941) en 
de Minister van Landsverdediging Albert Devèze (1881-1959) lieten zich 
overtuigen om dit congres te Brussel te organiseren. Het eerste congres 
had plaats te Brussel van 15 tot 20 juli 1921.De openingszitting vond plaats 
in het Jubelpark in de aanwezigheid van koning Albert I ( 1875-1934). Hon
derden deelnemers uit 19 landen namen deel. Er kwamen ook specifieke 
onderwerpen ter sprake die bedoeld waren voor de militaire apothekers, 
zoals het steriliseren van drinkwater en het gebruik van strijdgassen. Tij
dens het congres ontstond het idee om een permanent comité op te richten, 
dat de datum, de plaats en de onderwerpen zou plannen van de komende 
congressen. Het comité werd opgericht op 20 juli 1921 met acht leden uit 
de stichtende landen: België, Brazilië, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Nederland werd pas lid in 
1932. J. Wibin was de eerste voorzitter en J. Voncken was de eerste secre
taris en hij bleef dit tot aan zijn overlijden. Het permanent bureau werd 
gevestigd te Luik. Op uitnodiging van de Belgische Regering had in februari 
1922 te Brussel een eerste vergadering plaats van het permanent comité 
(het Internationaal Comité van Militaire Geneeskunde en Farmacie, met als 
afkorting: C.I.M.P.M). Tijdens het interbellum werden de volgende congres
sen georganiseerd te Rome (1923), Parijs (1925), Warschau (1927), Lon
den (1929), Den Haag (1931), Madrid (1933), Brussel (1935) en in Wa
shington (1939). Het congres voor 1941 was gepland voor Zwitserland, 
maar werd pas in 1947 gehouden te Basel. Daarna werden de congressen 
om de twee jaar gehouden tot op heden (11). 

De algemene vergadering van het permanent comité besliste om vanaf 
1928 een 11 Bulletin International" op te richten, dat ingelast zou worden in 
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het Belgisch tijdschrift "Archives Médicale Belgen onder het redacteurschap 
van J. VonckenC5). In juli 1930 werd in het provinciaal paleis te Luik een 
aparte bijeenkomst gehouden. Er werd beslist om aldaar een Internationaal 
Documentatiecentrum op te richten met als directeur J. Voncken. 

5. xne Internationale Congres voor Farmacie te Brussel in 1935 
(12) 

5.1.Inleiding 

Nadat te Brussel al drie maal een Internationaal Congres voor Farmacie 
gehouden was (1885,1897 en 1910), besloot de Belgische Vereniging van 
Apothekers, "La Nationale pharmaceutique " NP, om ter gelegenheid van de 
23e Wereldtentoonstelling, die in 1935 te Brussel zou gehouden worden, het 
xne Internationale Congres voor Farmacie te organiseren. Dit congres zou 
mede onder de auspiciën staan van de FIP en de Antwerpse Apothekersver
eniging "la Société de Pharmacie d'Anvers 11 (SPA), die in datzelfde jaar haar 
100 jarig bestaan vierde. 

Het organiserend comité werd in 1934 samengesteld door het NP. Het voor
zitterschap was in handen van Raymond Pattou (1869-1944), tevens voor
zitter van de NP en schepen van de stad Brussel. De algemene secretaris 
was Joseph Breugelmans, algemeen secretaris van de NP. Van rechtswege 
waren de voorzitter en de algemene secretaris van de FIP lid. 
Félix Da minet was de penningmeester en professor Henri Wuyts ( 1972-
1966) was erevoorzitter. Er werden twee secties opgericht: professor Fran
çois Schoofs (1875-1959) van de Luikse Universiteit was voorzitter van "de 
wetenschappelijke sectie"en apotheker Willem Van de Vorst (1885-1962), 
voorzitter van de jarige SPA, was voorzitter 11 van de sectie beroepsbelan
gen". 

Het xne congres zou gehouden worden van 29 juli tot en met 6 augustus 
1935 in de lokalen van de Université Libre de Bruxelles (ULB). De eerste 
folder werd in februari 1935 opgezonden aan alle geïnteresseerden. Deze 
folder bevatte het reglement, de inschrijvingsformulieren alsook een voor
lopig programma. Enkele belangrijke punten uit het reglement kunnen ver
meld worden. Alle onderwerpen die behandeld zouden worden in beide sec
ties moesten van internationaal belang zijn; de officiële taal was het Frans, 
bijdragen in andere talen moesten vergezeld zijn van een samenvatting in 
het Frans; tijdens de discussie zelf mocht elke deelnemer een taal naar zijn 
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keuze gebruiken en alleen bijdragen die vóór 30 mei 1935 ontvangen wer
den zouden gedrukt en verspreid worden onder de deelnemers. 

Ondertussen had de voorzitter van elke sectie de mogelijkheid onderafde
lingen op te richten. Professoren werden verzocht om hiervan als voorzitter 
op te treden. De wetenschappelijke sectie telde zes onderafdelingen, de 
sectie voor beroepsbelangen had geen aparte onderafdeling, omdat men er 
vanuit ging dat al de onderwerpen die ter sprake zouden komen elke deel
nemer zou interesseren. Er werd wel een aparte sectie opgericht over 'ge
mende vraagstukken'. Ten slotte werd een comité opgericht voor de orga
nisatie van uitstappen voor de partners van de deelnemers en de deelne
mers zelf, alsook voor de aparte activiteiten, zoals bvb. het banket of de 
receptie op het stadhuis van Brussel. De tweede brochure gaf meer gede
tailleerde inlichtingen vooral in verband met de uitstappen, zoals de uitstap 
die op 3 en 4 augustus georganiseerd werd naar Antwerpen, waar de SPA 
haar eeuwfeest vierde. 

In verschillende landen werden propagandacomités opgericht: Nederland 
(13 leden), Oostenrijk (12 leden), de Republiek Argentinië (8 leden), Joe
goslavië (7 leden), Polen (4 leden), Zweden en Groot Brittannië (elk 3 le
den), Noorwegen (2 leden) en Zwitserland (1 lid). Vervolgens werden ver
schillende vooraanstaande Belgen aangezocht om lid te worden van het Be
schermcomité. Talrijke regeringen, universiteiten en apothekerverenigin
gen in het buitenland werden verzocht om afgevaardigden te zenden. In 
totaal zonden 20 regeringen 34 personen, 31 universiteiten 34 afgevaar
digden en ten slotte zonden de 20 landen in totaal 76 afgevaardigden van 
40 apothekersverenigingen. 

Volgens de Comptes Rendus waren er 600 actieve deelnemers uit 30 ver
schillende landen: België was vertegenwoordigd met 330 apothekers (waar
van 28 apothekeressen), gevolgd door Frankrijk met 98 apothekers (met 
10 apothekeressen), Nederland met 29 apothekers (met 6 apothekeres
sen), Oostenrijk met 19 apothekers (met 1 apothekeres), Spanje met 15 
apothekers, Groot Brittannië met 14 apothekers (met 1 apothekeres ), 
Zwitserland met 14 apothekers (met 4 apothekeressen), Joegoslavië met 
10 apothekers, Hongarije met 9 apothekers (met 1 apothekeres), Italië met 
9 apothekers, Zweden met 8 apothekers (waaronder 1 apothekeres), Let
land met 6 apothekers, Denemarken alsook Polen telkens met 6 apothe
kers, Duitsland met 5 apothekers, Luxemburg met 4 apothekers, Brazilië 
en Finland telkens met 3 apothekers, de Filippijnen, Roemenië en Tsjecho
Slowakije telkens met 2 apothekers en vervolgens Cuba, Egypte, Estland, 
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de Verenigde Staten, Litouwen, Nieuw Zeeland, Argentinië en Uruguay tel
kens met een apotheker. Er waren dus 8 % vrouwelijke apothekers aanwe
zig. Er waren ook 46 studenten ingeschreven, waarvan 40 uit België, waar
onder in totaal 8 dames of 17 %. Naast de actieve deelnemers en studenten 
waren er 255 partners en familieleden ingeschreven. 

5.2. De plechtige openingszitting op 30 juli 1935 

De openingszitting, die plaats vond in de Grote Hal van de ULB, werd geo
pend door de voorzitter van de FIP, dr. J.J. Hofman. Deze dankte de Belgi
sche organisators dat zij al voor de vierde keer een Internationaal Congres 
voor de Farmacie organiseerden. Hij loofde de organisators vooral omdat 
zij ondanks de moeilijke financiële crisis er in geslaagd waren zulk een mooi 
programma te realiseren. Na deze korte inleiding maakten, onder het spe
len van de "Brabançonne", Koning Leopold III (1901-1983) en Koningin As
trid (1905-1935)6 hun intrede. Zij werden toegesproken door R. Patou, die 
in een lange toespraak wees op het belang van het volgens hem onder
schatte apothekersberoep, dat desondanks zulk een belangrijke rol speelde 
in de openbare gezondheidszorg. Na het vertrek van het Koningspaar sprak 
de erevoorzitter H. Wuyts enkele woorden en gaf hij het woord aan de al
gemene secretaris Joseph Breugelmans. Deze startte zijn rapport met een 
opsomming van de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders en afgevaardig
den van landen, apothekersverenigingen, universiteiten en zo meer. Na het 
aflezen van de verontschuldigden hield hij een langdurige feestrede. De zit
ting werd beëindigd met een korte tqespraak door de Minister van Binnen
landse Zaken Charles du Bus de Warnaffe (1894-1965). Uiteindelijk sprak 
de sympathieke en geliefde burgemeester van Brussel Adolphe Max ( 1869-
1939) het slotwoord. 

5.3 De werkzaamheden van de secties 

De werkzaamheden van de secties begonnen in de verschillende lokalen 
van de ULB op woensdag 31 juli in de voor - en namiddag en op vrijdag 2 
augustus eveneens in de voor- en namiddag. De wetenschappelijke sectie 
had de volgende onderafdelingen: 1) de farmacognosie, 2) de farmaceuti
sche chemie, 3) de analytische chemie en de toxicologie 4) de bromatologie, 
5) de biologische chemie en 6) de microbiologie. Op woensdag 31 juli wer
den er parallelle zittingen georganiseerd voor alle onderafdelingen en op 
vrijdagmorgen 2 augustus werd alleen een zitting gehouden voor de onder
afdelingen een, twee en vijf. 
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De eerste onderafdeling handelde over de Farmacognosie en had als voor
zitter professor Nestor Wattiez (1886-1972) en telde 21 rapporten. De eer
ste vijf bijdragen kwamen van apothekers die werkzaam waren in het La
boratorium voor onialogie van de Belgische Congo in het Museum van Ter
vuren. Twee bijdragen kwamen van het laboratorium voor farmacognosie 
van de Universiteit van Caïro over Indische hennep en over alkaloïden. De 
volgende bijdragen, waaronder twee van apothekeressen, gingen eveneens 
over Afrikaanse planten. 
De tweede onderafdeling over Farmaceutische Chemie stond onder het 
voorzitterschap van professor Armand Castille (1898-1973). De meeste 
mededelingen gingen over de analyses van geneesmiddelen. Twee originele 
bijdragen handelden over de analyse van hormonen in lichaamsvloeistoffen 
(bloed en urine). 
De derde en de vierde onderafdeling, namelijk over de analytische chemie, 
de toxicologie en de bromatologie hadden als voorzitter professor François 
Schoofs. Er werden 5 analytische bijdragen gegeven, drie over toxicolo
gische aspecten en drie over bromatologische onderwerpen, zoals de ana
lyse van drinkwater en de bepaling van suikers in riet- en bietsuiker. 
De vijfde onderafdeling over de biologische scheikunde stond onder het 
voorzitterschap van professor Paul Putzeys (1882-1954). Er stonden vijf 
onderwerpen op het programma, waarvan twee verband hadden met de 
studie van tumoren. 
De zesde onderafdeling ging over microbiologie onder het voorzitterschap 
van professor Albert J.J. Van de Velde (1871-1956). Vier onderwerpen kwa
men van medewerkers van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van 
Straatsburg. De twee andere onderwerpen hadden betrekking op de steri
lisatieproblemen in de officina. 

De sectie over "gemengde vraagstukken" hield haar zitting op vrijdag 2 
augustus in de namiddag. Eerst kwam een eerste reeks lezingen aan bod 
die handelden over de 'evergreen' van de internationale congressen, name
lijk de opleiding tot apotheker. Er werd aangedrongen bij de FIP om in alle 
aangesloten landen het onderwijs meer uniform te maken: bvb. in Honga
rije moesten vakken zoals eetwarenanalyse, toxicologie en hygiëne inge
voerd worden en in België ontbraken vakken zoals bacteriologie en biolo
gische scheikunde. Zeer interessant is het rapport van professor Dirk Van 
Os (1889-1971), van de universiteit van Groningen, over de overbevolking 
van studenten in de farmaceutische faculteiten in Nederland. Hij citeerde 
gegevens van 1890 tot en met 1934. De volgende lezingen handelden over 
het gebruik van toxische oorlogsgassen. Het rapport van de afwezige pro
fessor Derk Wester (1885-1967) uit Nederland die in het Duits uitvoerig 
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inging op de rol die de apotheker zou moeten spelen om de burgerbevolking 
te beschermen tegen gifaanvallen tijdens de oorlog. Hij sprak de wens uit 
dat -eventueel via de FIP - de opleiding van de apotheker in die zin aange
past zou worden. De tweede spreker uit België, apotheker G.P. Weil besprak 
in zijn functie van lid van het Rode Kruis de verschillende methoden om zich 
tegen de gifgassen te verdedigen. 

De deelnemers aan de sectie over de beroepsbelangen kwamen bijeen zo
wel de hele woensdag 31 juli als de volledige vrijdag 2 augustus. In deze 
sectie werden na intense discussies de meeste wensen geuit. Als eerste 
onderwerp sprak J. Breugelmans over de regelgeving van de farmaceuti
sche specialiteiten. Deze geproduceerde geneesmiddelen in de industrie 
zouden dezelfde waarde moeten hebben als magistrale bereidingen. Na een 
lange inleiding verzocht hij het congres om tien resoluties goed te keuren. 
De verkoop van geneesmiddelen behoorde tot het monopolie van de apo
theker. Hiervoor diende de apotheker in staat te zijn om de specialiteiten 
te analyseren en eventueel klinische testen te kunnen uitvoeren. Hij pleitte 
er dan ook voor dat de farmaceutische studies hieraan aangepast zouden 
worden. Men vroeg zich echter af of het de Staat was dan wel het apothe
kerscorps die deze controle moest organiseren. Deze mededeling riep heel 
wat interventies op, zoals deze van apotheker F. Daminet die verwees naar 
het XIe congres waar deze problematiek al gesteld was in de tweede wens 
van de eerste sectie over 'algemene kwesties'. Na een zeer lange discussie 
werden de tien geamendeerde resoluties goedgekeurd. Vervolgens besprak 
R. Pattou de vrije keuze van de con~ument om een apotheker te kiezen in 
9 categorieën in 24 landen alsook de toegepaste tarieven in de verschillende 
landen. Hij stelde drie resoluties voor, die unaniem goedgekeurd werden. 
J. Breugelmans besprak vervolgens het probleem van de cumul van de ge
neesheren, die geneesmiddelen verkochten. Deze cumul werd met unani
miteit verworpen. Dr. Hans Portisch uit Oostenrijk evenals zijn landgenoot 
Dr. Otto Hoyer gaven een rapport over de eenmaking van de farmaceuti
sche wetgeving. Omdat er geen resolutie ingediend was stelde W. Van de 
Vorst zeven aanbevelingen voor van definities van begrippen, die unaniem 
goedgekeurd werden. 
Daarna kwam apotheker G. Barthet uit Frankrijk aan het woord met zijn 
rapport over de organisatie van de militaire farmacie in Europa. Hij be
treurde dat er alleen in Groot Brittannië geen militaire apothekers aanwezig 
waren. Dr. J. Thomann uit Zwitserland, lid van het permanent comité voor 
de organisatie van de Internationale Congressen van militaire geneesheren 
en apothekers, deelde deze mening. Apotheker Saville Peck, die de Britse 
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regering op het congres vertegenwoordigde, zou deze wens overmaken aan 
zijn regering. 
Apotheker Ch. Ravaud uit Frankrijk gaf in zijn rapport weer dat het in het 
belang van de volksgezondheid noodzakelijk was, dat de apotheken gecon
troleerd zouden worden. De vraag die zich stelde was of deze opdracht aan 
de Staat toekwam dan wel aan het apothekercorps. Deze belangrijke kwes
tie werd voor opvolging overgemaakt aan het bureau van de FIP. 
Vervolgens werd een rapport van dr. Carlo Granelli over de "Syndicale or
ganisatie van het apothekerscorps in het Fascistische Italië" besproken in 
het Italiaans en het Frans. Dit onderwerp mondde uit in een stevige politieke 
discussie. Dit gebeurde ook na het rapport van apotheker J. Ainaud, voor
zitter van het syndicaat van de regio Catalonië in Spanje. Beide rapporten 
gingen in op de politieke gevolgen van de relatie tussen het onafhankelijke 
apothekersberoep en de Staat. Als compromis werd voorgesteld beide rap
porten over te maken aan het bureau van de FIP. 
Vervolgens spraken drie sprekers over de Universele Farmacopee(7)_ Apo
theker Elemér Schulek, uit Hongarije gaf een rapport over "de moderne 
farmacopee 11

• L. Van Itallie, voorzitter van de Commissie voor de Universele 
Farmacopee, vatte de problematiek en de evolutie van dit onderwerp samen 
en herinnerde aan het feit dat tijdens de zesde Algemene Vergadering van 
de FIP op 6 en 7 september 1927 te Den Haag al voorgesteld was om een 
resolutie te zenden aan de Belgische regering én aan de afdeling Hygiëne 
van de Volkerenbond. In het verslag van de Algemene Vergadering van Pa
rijs in 1928 werd meegedeeld dat er niets gebeurd was met de resolutie. 
Vervolgens werd het rapport van apotheker Oskar Van Schoor (1873-1936), 
secretaris van de commissie voor het opstellen van de Universele Farmaco
pee, die wegens ziekte afwezig was, voorgelezen. In dit rapport gaf Van 
Schoor een uitvoerig historisch overzicht over de geschiedenis van de een
making van de Universele Farmacopee, inbegrepen een korte bibliografie 
(12). Hij herinnerde aan de tweede Internationale Conferentie van septem
ber 1925 te Brussel waar de eerste conventie van 1906 herzien werd. De 
beslissingen werden op 20 augustus 1929 ondertekend door 14 landen. 
Vooral over de oprichting van een vast secretariaat voor de eenmaking van 
de farmacopee in Brussel bleek er onenigheid. Volgens Van Itallie was er 
alleen een voorlopig akkoord en geen definitief akkoord. Dat er geen voor
uitgang was geboekt werd waarschijnlijk veroorzaakt door de financiële cri
sis. Er waren geen aparte budgetten om bijdragen te laten drukken, om de 
onkosten voor de reis en het verblijf van de deelnemers te betalen. Ten 
slotte besprak apotheker E. Van Huffelen uit Antwerpen over de methoden 
die gebruikt moesten worden om de farmacopees op te stellen. Hij gaf een 
mooi overzicht over 16 Europese farmacopeecommissies die aangesloten 
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waren bij de FIP met de samenstelling alsook het beroep der leden. Hieruit 
bleek dat in deze commissies de pratikerende apotheker steeds in de min
derheid was. 
Een laatste bijdrage werd geleverd door dr. Michele Chieffo over het verbod 
dat dringend noodzakelijk was voor de verkoop en het gebruik van verdo
vende middelen. 

5.4 De slotzitting op 5 augustus 1935 

Na een inleidend woord van R. Pattou, voorzitter en J. Breugelmans, secre
taris generaal werden de wensen en de beslissingen, die tijdens de discus
sies in de secties aan bod gekomen waren, voorgesteld en goedgekeurd. 
Daarna werd kort gesproken over het volgende Congres en de plaats waar 
dit gehouden zou worden. Na een interne beraadslaging werd voorgesteld 
en aanvaard om deze taak toe te vertrouwen aan de FIP. Daarna herinnerde 
F. Schoofs, voorzitter van de wetenschappelijke sectie, de deelnemers aan 
het succesvolle Belgische congres dat van 16 tot 19 november 1934 te Luik 
gehouden was en dat een uitstekende aanloop betekende naar het xne Con
gres. Na een dankwoord dat uitgesproken werd door de vertegenwoordiger 
van de Italiaanse regering apotheker M. Chieffo werd het congres beëin
digd. Het is het vermelden waard dat, op aanvraag van de FIP, de organi
sators van het xne Congres op de laatste bladzijden van de Comptes Ren
dus een reeks richtlijnen samenvatten voor de organisators van de toekom
stige congressen. 

6. Epiloog 

Na het XIIe Internationale Congres voor Farmacie en de negende Algemene 
Vergadering te Brussel werd in 1936 een bijeenkomst van het Bureau van 
de FIP gehouden te Cambridge. In 1937 kwamen de tiende Algemene Ver
gadering én het Bureau van de FIP bijeen te Kopenhagen. De volgende bij
eenkomst van het FIP Bureau vond in 1938 plaats te Spa. De Algemene 
Vergadering, die in 1939 gepland was in Berlijn, verviel als gevolg van de 
start van de tweede wereldoorlog. Na 7 jaar van inactiviteit werd in 1945 
te Londen de volgende bijeenkomst van het Bureau van de FIP gehouden. 
De twaalfde Algemene Vergadering had plaats in 194 7 te ZürichC8 ). 
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7. Besluit en samenvatting 

In dit onderzoek werd nagegaan hoe de internationale samenwerking tus
sen de apothekers verliep tijdens de twee wereldoorlogen en vooral in het 
interbellum. 
Tijdens de eerste Wereldoorlog en ook vlak daarna bleek hoe belangrijk het 
was, dat het permanent secretariaat van de FIP opgericht was in Nederland, 
omdat dit land tijdens de eerste Wereldoorlog neutraal was gebleven. Tij
dens deze periode en vlak daarna waren de Duitse en Oostenrijkse apothe
kers geen lid meer van de FIP. De Nederlandse apothekers hebben echter 
-zoals dat ook het geval was voor andere disciplines - een verzoenende rol 
gespeeld tussen de voormalige vijandelijke landen. 
Van in 1902 tot in 1926 heeft de Belgische regering belangrijke inspannin
gen geleverd om te komen tot een Universele Farmacopee. Ook moet op
gemerkt worden dat België vanaf 1921 een fundamentele rol speelde door 
de regelmatige organisatie van wereldcongressen, waar militaire apothe
kers uit alle landen hun onderzoeksresultaten konden uitwisselen. 
Het elfde internationale congres voor farmacie kon nog juist vóór Wereld
oorlog I georganiseerd worden te Den Haag- Scheveningen. De organisatie 
van het twaalfde internationale congres bleek echter een moeilijke klus, 
omdat heel de wereld de economische crisis (1930-1936) onderging en het 
dus niet zo evident was om apothekers uit alle landen te verzamelen. De 
Belgische apothekers hebben de continuïteit van deze congressen kunnen 
bewerkstelligen door het twaalfde congres in 1935 te Brussel te organise
ren. 

Noten: 

1) De Bulletin van de FIP werd aanvankelijk onregelmatig gepubliceerd een 
aflevering in 1912, 1913, 1915, 1923, 1924 en 1925. Vanaf 1926 versche
nen er meerdere afleveringen per jaar: 1926 vier afleveringen en in 1927, 
1928, 1929, 1930 en 1931 telkens drie afleveringen. In 1956 werd een 
naamswijziging ingevoerd, voortaan heette de Bulletin de Journal Mondiale 
de Pharmacie. 

2. Het is opvallend, dat al de activiteiten van de FIP tijdens het interbellum 
plaats vonden in Europa. Wittop Koning wijst er in zijn besluiten op, dat de 
Amerikaanse Farmaceutische Vereniging al in 1931 een uitnodiging stuurde 
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naar de FIP om de Algemene Vergadering in Chicago te laten plaats vin
den( 4 ). Deze uitnodiging werd beleefd geweigerd wegens een gebrek aan 
financiële middelen. Deze uitnodiging werd in 1957 herhaald, maar het was 
pas in 1971 dat te Washington D.C. een internationaal congres voor farma
ceutische wetenschappen kon georganiseerd worden. 

3. De meeste bijeenkomsten van de Algemene Vergadering (evenals de In
ternationale Congressen) werden georganiseerd tijdens Internationale Ten
toonstellingen. 

4. De FIP werd geleid door het Centraal Comité, dat later de Algemene 
Vergadering werd genoemd. De Algemene Vergadering bestond uit de nor
male leden, dit waren de afgevaardigden van de regeringen die aangesloten 
waren bij de FIP en/of door een afgevaardigde van de nationale apothe
kersvereniging. In 1953 werd het mogelijk dat grotere landen door meer
dere afgevaardigden vertegenwoordigd waren. Vanaf 1947 werden zowel 
de voorzitter als de secretaris generaal van het vorige en het volgende in
ternationale congres lid. Naast de Algemene Vergadering was ook een (da
gelijks) Bureau opgericht met als leden de voorzitter, de verschillende on
dervoorzitters en de secretaris generaal. 

5) Het "Bulletin International" opgenomen in het Belgisch tijdschrift "Archi
ves Médica/e Beige" bevat vanaf 1928 alle mededelingen die gehouden wer
den tijdens de internationale congressen voor militaire geneeskunde en far
macie. 

6) Koningin Astrid overleed op 29 augustus 1935 na een tragisch auto-on
geluk in Zwitserland. In de Comptes Rendus van het xne Congres werd een 
rouwbericht opgenomen op blz. 75. 

7) Voor opium werden twee internationale verdragen gesloten: op 23 janu
ari 1912 werd de eerste conventie te Den Haag ondertekend en op 19 fe
bruari 1925 werd te Genève het tweede verdrag ondertekend. 

8) In 1949 stelde de Nederlander D. Van Os, ondervoorzitter 1935-1958, 
voor om geen internationale congressen meer apart te organiseren, maar 
om aan de FIP bijeenkomsten wetenschappelijke dagen te koppelen. In 
1957 besliste men dan weer om wetenschappelijke congressen te organi
seren. Volgens Wittop Koning was het Congres dat in 1957 te Leiden geor
ganiseerd werd het 17e congres (14 ). Het is echter moeilijk om de volgorde 
van de internationale congressen vast te leggen tot in 2012, toen het Hon
derdjarige Jubileum van de FIP gevierd werd tijdens het 72ste congres te 
Amsterdam. 
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Harmen Beukers' (Scaliger Instituut Universiteit Leiden) 

De carrière van Herman Boerhaave ( 1668 - 1738) kan met 
recht als bijzonder beschouwd worden. Na zijn benoeming tot 
hoogleraar in de geneeskunde en de botanie in 1709 bezette hij 
daarnaast ruim tien jaar lang nog een tweetal leerstoelen: die 
van het collegium medico-practicum (1714) en die van de 
scheikunde (1718). Nadat hij 1729 had afgezien van het 
onderwijs in de plant- en scheikunde behield hij alleen nog de 
leerstoel geneeskunde en die van het collegium medico
practicum. Hij vertegenwoordigde daarmee een flink deel van 
het geneeskundig onderwijs. Toch had niets erop gewezen dat 
de jonge Boerhaave geneeskunde zou gaan studeren. Eerder 
leek het er op dat hij als theoloog in het voetspoor van zijn 
vader Jacob Herman zou treden. Deze had hem zo grondig 
onderwezen in de klassieken dat hij in juni 1682 bij de 
inschrijving aan de Leidse Latijnse School direct toegelaten 
werd tot de derde klas. In juni 1684 rondde hij met succes het 
onderwijs aan die school af en schreef zich in aan de Leidse 
Universiteit als student theologie. 

Vader Boerhaave was een jaar eerder overleden. Weduwe 
Boerhaave verhuisde enkele jaren later met haar gezin naar 
een huis in de Faliede Begijnhof. Dat was ook de plaats waar de 
jonge Herman zou blijven wonen, ook na het overlijden van zijn 
moeder in 1702, tot aan zijn benoeming tot hoogleraar in de 
botanie. Het huis was gelegen op een unieke locatie aan het 
Rapenburg. De kerk van het Begijnhof huisvestte namelijk twee 
belangrijke universitaire instellingen: het anatomisch theater 
en de universiteitsbibliotheek. Met die laatste instelling kreeg 
Boerhaave nog een bijzondere relatie toen Johan van den Berg, 
de secretaris van Curatoren, hem vroeg om te assisteren bij de 
inventarisatie van een belangrijke aanwinst voor de 

1 Uitwerking van een lezing voor de Kring op 13 juni 2015. 
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universiteits bibliotheek, namelijk de omvangrijke bibliotheek 
van de beroemde geleerde Gerard Vossius. 

Studie 

Eenzijdigheid van studie kan Boerhaave niet verweten worden; 
naast theologie studeerde hij wiskunde (1689) en, met zijn 
broer Jacob, scheikunde (1690). In 1690 promoveerde hij in de 
filosofie op een proefschrift getiteld De distinctione mentis a 
corpore. In 1691 besloot hij tot een drastisch verandering van 
studierichting en liet zich inschrijven voor geneeskunde. Twee 
jaar later promoveerde hij in Harderwijk met een dissertatie De 
utilitate explorandum in aegris excrementorum ut signorum. 
Die keus voor Harderwijk was niet omdat, zoals een populair 
versje suggereerde, men er makkelijk een bul van promotie 
kon kopen, maar eerder omdat, vanwege de geringe omvang 
van de universiteit en haar senaat, de promotie daar veel 
goedkoper was dan in Leiden. Terug in Leiden legde Boerhaave 
zich als een soort privaatdocent toe op onderwijs in wiskunde, 
scheikunde, anatomie en geneeskunde. Het huis in de Begijnhof 
werd daardoor een pleisterplaats van vooral Angelsaksische 
studenten. 

De vraag doet zich natuurlijk voor waarom Boerhaave 
geneeskunde ging studeren. Zelfs zegt hij daarover dat hij de 
suggestie volgde van de eerder genoemde mr. Johan van den 
Berg. 2 Dat brengt ons direct bij een bijzonder aspect van 
Boerhaaves carrière, dat van de patronage. In de lijkrede heet 
het dat zijn academische loopbaan verliep "onder den nimmer 
geslapten voorwind van de gunste der Heeren Trigland, Van 
Alphen en Van den Bergh. De theoloog Jacob Trigland was een 
'groot vriend van zijn vader' en deze zorgde dat de jonge 
Boerhaave geïntroduceerd werd bij twee stedelijke notabelen: 

2 B.B. Alle karakterisering van personen opmerkingen over de studie zijn ontleend aan de lijkrede 
door A. Schultens. Deze baseerde zich op biografische aantekeningen van Boerhaave, die in de 
gedrukte versie duidelijk te onderscheiden zijn. Cf. J.J. Schultens, Academische redevoering van 
Albert Schultens, ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave (1730); herdruk door H.L. 
Houtzager (1988). 
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Van Alphen en Van den Berg. Mr. Daniël van Alphen Simonsz., 
een man van "edelhartige en standvaste, en vaderlijke 
genegenheid" was een telg uit een geslacht van Leidse 
stadsbestuurders. Hij was van 1669-1711 lid van de 
vroedschap. Achtmaal was hij burgemeester. In de laatste 
functie was hij als oudste burgemeester tevens lid van het 
College van Curatoren en Burgemeesteren, dat de Leidse 
Universiteit bestuurde. Dat hij die functie serieus nam mag 
blijken uit het feit dat hij de Instructies voor de hoogleraar in 
botanie van 1686 en 1692 opstelde en zich ook actief met het 
beheer van de hortus bemoeide. Ook mr. Johan van den Berg 
behoorde tot het Leidse stadspatriciaat. Hij was van 1690 af 21 
jaar secretaris van Curatoren en daarmee een sleutelfiguur in 
de universitaire organisatie. Ook had hij een langdurige staat 
van dienst in het stadsbestuur: van 1693-1748 als lid van de 
vroedschap en maar liefst 12 maal als burgemeester. Van deze 
eerbiedwaardige man zegt Boerhaave: " ... dat hij particulierlijk 
gehouden was aen den heer van den Berg, als welke hem aen 
de Universiteit hadt gebragt." 

Zelf lichtte hij een tipje van de sluier op over de manier waarop 
hij zich de "diepste geheimenissen van Aesculaap" eigen 
maakte, namelijk " ... op eigene kracht ... " In de lijkrede -
gebaseerd op Boerhaaves autobiografische aantekeningen -
wordt ons nadrukkelijk medegedeeld 

en 

... dat Hij geen Hoogleeraar in de Geneeskunde gehoord 
hebbe, uitgezeid den beroemden Drelincourt eenige reizen, 
kort voor zijn dood ... 

... aanvaerdt Hij buiten hulp en leiding van anderen, de 
lezing der oude geneeskundigen. 

Voor dat laatste, de werken van de geneeskundige klassieken, 
kon hij bogen op de kennis die hij verworven had tijdens zijn 
assistentschap bij het inventariseren van de boekerij van de 
classicus Vossius. 
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Daar hij als privaatdocent anatomie en scheikunde onderwees 
zal het niet verbazen dat de lijkrede ook aandacht besteedde 
aan Boerhaaves studie van die vakken. Over de anatomie 
vernemen wij dat hij 

... las met onvermoeide naerstigheid, Vesalius, Falloppius, 
Bartholinus, niemand dan zich zelven ten Leidsman en 
Gidse hebbende. Dikwijls sneed Hij ook lichaamen van 
dieren, ... [en] ... woonde Hij vlijtig bij, d'opentlijke 
ontledingen van den vermaarden Nuck op de Snijkamer. 

De scheikunde kwam als volgt in zijn belangstelling: 

... deze hevige en brandende ijver om het toppunt der 
Geneeskonst door eigene krachten te vermeesteren, dreef 
Hem ook aan tot de Scheikunde, den sleutel der natuure, 
en den tolk van haare wonderen. 

Zoals eerder opgemerkt was dat een voorliefde die hij deelde 
met zijn broer Jacob. 

Hoogleraar botanie 

Uit het voorgaande blijkt dat Boerhaave zich als autodidact de 
kennis van de geneeskunde eigen maakte. Wat nog ontbrak 
was de botanie. Dat was een vak dat in zijn belangstelling wat 
op de achtergrond geraakt was. Zo schreef hij in 1713 aan de 
Britse botanicus Sherard :3 

... ik had, toen ik mij wijdde aan strenge wetenschappen, 
lange tijd de botanie verwaarloosd, die ik voorheen, lang 
geleden ijverig studeerde. 

De lijkrede verwees naar die vroegere periode in de volgende 
woorden: 

... Ook lokte Hem die welige en bloeiende toestel der 
Artsenijgeleerden, de Kruidkonst. Hier in maakte hij 
dapperen voortgang door het boek van den Hoogleeraar 
Herman, Flora genaamd, dien hij nogthans zelf niet hoorde. 
Het was hem niet genoeg de planten in d'Academietuin 

3 Voor Boerhaave's correspondentie met William Sherard: G.A. Lindeboom, Boerhaave's Correspondence, part 
1 (Leiden, 1962) p. 38-162. 
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gestadig met een opmerkend oog te bezichtigen: dikwijls 
doorkruist hij bosch, duin, en veld, om het geen hij in de 
boeken met onophoudelijke vlijt las, met eigen oog en 
hand, hijgende van vermoeienis, te betasten, en te 
doorgronden. 

In zijn onderwijs als privaatdocent speelde de plantkunde geen 
rol en uit niets blijkt dat hij in de periode voor zijn benoeming 
zich actief met dit vak bezig hield. Hoe dan toch een benoeming 
in de plantkunde. De reden is een simpele. Vanwege zijn 
vermaardheid onder de studenten als privaatdocent dreigde 
Herman Boerhaave benoemd te worden in Groningen. 
Curatoren, met name secretaris Van den Berg wist dat te 
voorkomen door Boerhaave in 1701 aan te stellen als lector in 
de geneeskunde en te beloven dat de leerstoel in de 
geneeskunde die als eerste vrijkwam voor hem zou zijn. De 
eerste vacante leerstoel was die van de botanicus Hotton die in 
januari 1709 overleed. Conform de afspraak benoemden 
Curatoren en Burgemeesters Boerhaave (fig. 1): 

... in de plaats, die door het overlijden van Prof. Hotton 
open is gevallen, tot ordinaris Professor Medicinae et 
Botanices D. Hermannus Boerhaven. Op een wedde van f 
1000 en f 300 voor botanische correspondentie, onder 
intrekking van de f 600 hem als lector toegelegd. 4 

Dat leek een eenvoudige zaak, maar dat was het niet. Er was 
namelijk een gedegen concurrent, iemand waarvan de 
Europese academische wereld dacht dat hij de Hottons leerstoel 
zou gaan bezetten. Die mededinger was Johann Jakob 
Scheuchzer uit Zürich. Deze kreeg steun van een aantal 
vooraanstaande lieden. Centraal in de discussie over de 
bezetting van de leerstoel was Pieter Valkenier, een 
gezaghebbend bestuurder, die op dat moment Hollands gezant 
was bij de Zwitserse Confederatie. 5 Zijn opvatting luidde als 
volgt: 

4 Resolutie Curatoren 18 februari 1709. Deze en volgende resoluties zijn te vinden in P.C. Molhuysen, Bronnen 
tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, met name de delen 111 (1918), IV {1920) en V (1921). 
5 Cf. over deze kwestie: M. Ultee, 'The polities of professorial appointment at Leiden, 1709'History of 
Universities 9, 1990: 167-194. 
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It was thought that Mr. Boerhaave would claim this post, 
for he is already a lecturer at the Academy, and has 
promises for the first vacant [chair] in medicine; but since 
he is a great physician and no botanist whatsoever, people 
believe he will not seek it. 

Scheuzer was voor hem dè candidaat. In die opvatting werd hij 
gesteund door Gisbert Cuper, de invloedrijke burgemeester van 
Deventer en de Engelse botanicus Woodward. De situatie in het 
College van Curatoren en Burgemeesters werd penibel toen 
Valkenier curator Rosenboom wist te overtuigen en ook curator 
Wassenaar-Obdam gunstige berichten over Scheuchzer had 
ontvangen. De Burgemeesters hielden echter vast aan hun 
kandidaat, Herman Boerhaave. De discussies moeten hevig 
geweest zijn. Uiteindelijk gaf de doorslag dat de benoeming van 
Boerhaave een besparing van f 600 ( de tractement voor het 
lectoraat) zou opleveren en dat hij niet naar een andere 
universiteit zou gaan. 

De benoeming deed veel stof opwaaien onder botanici. Een 
van de reacties is die van William Sherard, op dat moment 
Engels consul in Smyrna. Als liefhebber in de plantkunde had 
hij Leiden vaak bezocht. Hij schreef Scheuchzer: 

... angry that the Curators of Leiden have so little regard 
for merit, and for the honour of their Academy. I know Mr. 
Boerhaave, but I would never have believed that he would 
claim that professorship, or that if he had, they would 
have chosen him. If it is only until he is transferred to 
another one, I hope that he will be promoted quickly, and 
that the wounds to botany will be healed by your 
[Scheuchzer's] succession. 

Boerhaave kon natuurlijk niets anders doen dan een vleiende 
brief schrijven naar de weldoener van de Leidse hortus. Ruim 
een half jaar na zijn benoeming schreef hij dan ook aan 
Sherard: 

Na het overlijden van die beroemde man in deze 
wetenschap, Petrus Hotton, hebben de Curatoren van de 
Academia Batava mij benoemd als zijn opvolger. Ik heb 
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dat ambt aanvaard, zoals zij besloten hadden en heb mij 
vertrouwd gemaakt met de Hortus, die dankzij uwe 
generositeit verrijkt is, ook met planten die hier voor het 
eerst te zien zijn .... Ik bid U, die de monumenten van Azië 
en Griekenland bezoekt, onze verzameling planten te 
verrijken! 

Deze brief was de eerste van vele die tussen beide planten 
liefhebbers geschreven zouden worden; de relatie met Sherard 
zou in de loop der tijd een hartelijke worden. 

Dat Boerhaave de eerste schreden in de wereld van de 
wetenschap der plantkunde voorzichtig zette mag blijken uit 
het thema van zijn inaugurale rede, de Oratio in qua 
repurgatae medicinae facilis asseritur simplicitas. Deze ging 
helemaal niet over een botanisch onderwerp, maar over de 
wijze waarop de geneeskunde zich zou moeten zuiveren van 
allerhande dwaalwegen om tot de kern van de geneeskunde, 
haar eenvoudige beginselen of simplicitas te geraken. Er 
werden ook geen botanici aangehaald, wel geleerden als Boyle, 
Sydenham en Newton. Om toch nog iets over de plantkunde te 
zeggen besloot Boerhaave zijn oratie met een korte passage 
over zijn nieuwe leeropdracht. Daarin uitte hij een klacht over 
de klassieke auteursdie wel de kwaliteiten van de medicinale 
planten beschreven, maar die planten niet afbeelden. Terwijl 
moderne auteurs de planten juist nauwkeurig beschreven en 
classificeerden, maar niets zeggen over de geneeskrachtige 
werking ... 

... except what they transcribed from the Ancients, and 
which is entered under doubtful headings, with unreliable 
results. The enormous pharmacopoeia, then is useless; so 
are chemica! preparations; their only effect is 
psychological: ... for the virtue of a remedy should be 
measured in terms of simplicity, since medicine becomes 
hazardous through profusion. 6 

6 'Oration on the Sirnplicity of Purified Medicine' in: E. Kegel-Brinkgreve and A. M. Luyrndijk-Elshout, 
Boerhaave's Orations (Leiden, 1983) p. 127-144. 
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Alles dus al onder het later bekende motto van Boerhaave: 
Simplex veri sigillum. 

Onderwijs in de botanie 

Wat was nu de positie van het plantkunde onderwijs. In de 
periode dat Boerhaave begon aan zijn professoraat was het 
geneeskundig onderwijs in Leiden ingericht volgens een 
resolutie van Curatoren van 1681. Dat betekende dat de 
Faculteit Geneeskunde uit vier hoogleraren bestond, die naast 
geneeskunde - hun "ordinaris institutie" - elk nog een 
bijzonder vak doceerde en wel: "Anatomica, Praxim Medicam, 
Artem Chemicam of Botanicam". Met andere woorden iedere 
hoogleraar werd dus benoemd in de geneeskunde en in een van 
de bijzondere vakgebieden. Boerhaaves leeropdracht was 
daarom geneeskunde en botanie. De taak van de Professor 
Botanices werd nog nader omschreven. In de zomermaanden 
doceerde deze "Institutie Botanices" in de Hortus en in de 
wintermaanden 

Bij demonstratie ende verder ondervindinge sal oeffenen 
in de kennisse van de gedaente ende kraght van alle de 
gommen, sappen, droegen ende verder simpliciam, daer 
uijt de medicamenten gecomposeert off die tot het cureren 
van het corpus human urn .gebruyct kannen werden.7 

Tot dat doel was in de overdekte wandelplaats van de hortus, 
het ambulacrum, een kast met simplicia aanwezig. 

Het collegerooster vermeldde dat Boerhaave in de 
zomermaanden om 7 uur 's ochtends "in Horto herbas 
indicando explicabit." Boerhaaves beroemde leerling Albrecht 
von Haller schreef in zijn aantekeningen over zijn verblijf in 
Nederland: 

Urn sieben Uhr war unsre Stunde, da er im Garten die 
Kräuter wiese, wo er dann meist hundert Pflanzen alle 
Morgen mit ihren Beynahmen ohne einzige 
Aufzeichnungen hersagte. 8 

7 Resoluties Curatoren 17 mei 1681. 
8 G.A. Lindeboom, Holler in Holland (Delft, 1958) p. 40. 
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Het belang van de Botanische Tuin voor de Universiteit blijkt uit 
het feit dat er een speciaal toezicht was van drie 
commissarissen, te weten een Curator en de twee oudste 
regerende Burgemeesters. In deze positie was de eerder 
genoemde beschermheer van Boerhaave, Mr. Daniel van 
Alphen betrokken bij het opperbestuur van de Hortus. De 
hoogleraar was als Praefectus Horti verantwoordelijk voor de 
"vermeerderingh van planten en gewassen", "tot culture ende 
conservatie van deselve" en de "goede correspondentie buijten
en binnenlands". Vandaar ook de eerder genoemde f 300 extra 
boven de wedde. Het dagelijks werk werd gedaan door de 
Hortulanus. Deze hield ook een register van de planten bij, 
meldde de hoogleraren als planten dreigden te af te sterven en 
zag er op toe dat geen hortus materiaal werd verkocht, verruild, 
verhandeld of weg gegeven. De hortulanus werd bijgestaan 
door een Onderknecht. In de jaren dat deze was aangesteld 
werd hij opgeleid in de "kennisse van de tuijnsaecken" om 
eventueel de hortulanus op te volgen. Verder moest hij "alle 
planten indigenae ofte inlandsche gewassen, die in den voors. 
hoff manqueeren, mitsgaders derselver saaden en vruchten, ter 
behoorlijcken tijt opsoecken", zodat die eventueel voor 
demonstratie door de hoogleraar beschikbaar waren. 

Boerhaave als botanicus 

Een van de sterke punten van Boerhaave als docent was zijn 
vermogen leerstof systematisch en volgens een eenvoudig 
principe te ordenen. Zo ook in de botanie. Een fraaie 
getuigenis gaf Albrecht von Haller 

Niemand kam in ein fremderes Land als dieser neuer 
Professor, der in denen Kräutern sehr wenig erfahren und 
in allem andern beBer ware. Er legte sich aber mit solchem 
Ernste drauf, daB nach dem herben Winter 1709 in zwey 
Jahre nach seinem Antritt A0 1710 ein VerzeichniB seiner 
Pflanzen auBgeben konnte, daB reicher war als alle die 
Vorhergehende. 9 

9 G.A. Lindeboom, Ha/Ier in Holland (Delft, 1958) p. 38. 
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Dat was de fameuze Index Plantarum van 1710, zijn eerste 
poging tot systematische ordening van de planten in de Hortus 
Botanicus en daarmee van de plantenwereld in het algemeen. 
(fig. 2) Zelf was Boerhaave nog ontevreden getuige twee 
brieven aan William Sherard. In een brief van maart 1711 
schreef hij over de bijgevoegde Index Plantarum: 

Ik schreef de catalogus, niet zoals ik had moeten doen, 
zoals ik wenste, maar zoals ik er toen toe in staat was .... 
Ik had de niet geringe taak om al in het eerste jaar [de 
planten] te onderscheiden en te beschrijven. 

Een paar jaar later voegde hij er als het ware nog aan toe: 

... door de ontijdige geboorte van het boekje, dat 
uitgegeven moest worden ten behoeve van de studenten. 

Boerhaave wist zich door zijn serieuze aanpak en de steun van 
iemand als Sherard toch vrij spoedig een plaats in de wereld 
van de botanie te verwerven. Daarbij hielp ook de volgende 
situatie. Mede omdat Leiden in die tijd een vooraanstaande 
plaats innam in uitgeven van wetenschappelijk werk, raakte 
Boerhaave ook betrokken bij de uitgave van werken van 
collega's. Een van de bekendste is de uitgave van het Discours 
de la structure des Fleurs van de Parijs botanicus en directeur 
van de Jardin du Rai, Sebastien Vaillant. Boerhaave zorgde dat 
dit boek bij de uitgever Pieter van der Aa werd uitgegeven. (fig. 
3) Het boek speelde een belangrijke rol in het toenmalige 
discours; het legde de basis voor sexualiteit bij planten met het 
onderscheiden van stamina en ovaria. 10 

Het vertrouwen van Vaillant in Boerhaave ging zelfs zover dat 
hij Boerhaave belaste met de (posthume) uitgave van het boek 
over de planten rond Parijs, het Botanicon Parisiense. Voor de 
tekeningen, die nog bij de kunstenaar lagen moest Boerhaave 
een aanzienlijk bedrag betalen. Omdat hij vreesde dat na de 
publicatie andere geleerden hem mogelijk zouden beschuldigen 
het werk van Vaillant te hebben gewijzigd of aangevuld, schonk 
hij de manuscripten en de tekeningen aan de 

10 "Organa, quae diversos plantarum sexus constituunt, duo primaria habentur: stamina scillicet, et ovaria." 
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Universiteitsbibliotheek, waar ze dan als een soort 
bewijsmateriaal geraadpleegd konden worden (fig. 4 ). 

Het Commercium 

Eerder is gewezen op de verantwoordelijkheden van de 
Praefectus Horti die vallen onder het begrip Commercium, de 
activiteiten die samenhingen met de uitbreiding van de collectie 
door aankoop of ruil van planten, zaden etc. Voor een 
academische tuin was het van het grootste belang dat er een zo 
groot mogelijke verscheidenheid aan planten aanwezig was. De 
instructie van 1686 verwoordde de verantwoordelijkheid voor 
de uitbreiding van de verzameling als volgt: 

... met goede correspondentie buyten- en binnenlands den 
selve meer moge werden voorsien van alle de meest rare 
planten, bomen, bollen ende ander vrughten ende 
gewassen, dewelke sullen te bekoomen sijn, hetsij bij 
incoop, verwisselinge, ruilinge etc. daervan de dispositie 
aen hem [de praefectus hoti] alleen werd opgedragen 
ende toevertrouwd .11 

In zijn 'afscheidscollege' als hoogleraar plant- en 
sprak Boerhaave in gloedvolle bewoordingen 
Commercium. 12 Hij roemde 

scheikunde 
over het 

... that sweet intercourse that is nowadays cultivated 
between all Doctors in this science ... 

Mooier dan in zijn woorden kan de dijfveer van een Praefectus 
Horti niet beschreven worden 

... a strong and overriding ambition to grow plants in their 
garden which have been brought forth by a foreign soil; 
and a botanist has also the burning desire always to 
preserve these plants, once they have been acquired, so 
that the garden of which he is the master and keeper may 
not suffer any loss ... only because a feeling of fairness 
fires their mind, which gratefully remembers gifts formerly 

11 "Instructie voor den Praefectus Horti en de knechten in den Hortus', 9 februari 1686 [Molhuysen .. p. 15* 
12 E. Kegel-Brinkgreve and A.M. Luyendijk-Elshout, Boerhaave's Orations (Leiden, 1983) p. 222-236. 
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received, so that if it strives to repay the price of these 
benefits. 

Hier spreekt toch een Boerhaave die heeft kunnen genieten van 
de verworvenheden voor de Hortus en van zijn contacten met 
andere liefhebbers van de plantenwereld. 

De lijsten waarop Boerhaave aantekende wanneer en van wie 
hij zaden toegestuurd kreeg worden bewaard in de UB Leiden. 
(fig. 5) 13 Zij geven een goede indruk van het uitgebreide 
netwerk dat hij ontwikkelde, niet alleen met collega's van 
andere botanische tuinen, maar zelfs met zijn vroegere 
concurrent Scheuchzer, en niet alleen in Europa, maar zelfs in 
Azië. De uitbreiding van het aantal planten en bomen in de 
Hortus en een beter inzicht in de systematiek van de planten 
noopten Boerhaave tot een heruitgave van de beschrijving van 
de planten in de Leidse Hortus, de zgn. Index alter Plantarum 
(1720), een veel geroemd boek vanwege de verdere en beter 
geslaagde poging tot systematisering, daarbij voortbouwend op 
het werk van zijn voorgangers. 

Jaar A 
Hermann 1686 3029 
Boerhaave 1710 3700 
I 
Boerhaave 1720 5826 
II 
Van 1740 3016 
Ro en 

De geweldige toename van de collectie tijdens het bewind van 
Boerhaave laat zich cijfermatig goed illustreren. De aantallen 
specimina beschreven in de catalogi laat overduidelijk zien hoe 
de collectie groeide van 3700 soorten in 1710 tot 5826 in 1720. 
De oorzaak van de teruggang ten tijde van Boerhaaves 
opvolger is niet helemaal duidelijk. Deels kan die 

13 Een uitgebreide analyse is gemaakt door J. Heniger in één van de beste en grondige artikelen over 'Some 
Botanica! Activities of Herman Boerhaave, Professor of Botany and Director of the Botanie Garden at Leiden' 
Janus 58, 1971: 1-78. 
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samenhangen met een andere systematiek, deels met het 
verdwijnen van de privétuin van Boerhaave voor de 
academische collectie. Helemaal verklaard is die teruggang 
daarmee niet. 

Boerhaave ondervond natuurlijk zelf ook de last van de 
discrepantie tussen de als maar toenemende omvang van de 
collectie en de gefixeerde ruimte van een tuin die aan 
vierkanten door behuizing en een gracht omgeven was. Er was 
enige uitbreiding gecreëerd door bomen te planten even buiten 
de stadgracht aan de maliebaan. Echte uitbreiding werd pas 
mogelijk de privé aankoop door Boerhaave van het buiten Oud 
Poelgeest in 1724. Hij kocht dat niet zo maar als buitenhuis, 
maar onder het mom "J'ay acheté un jardin" ging het primair 
om de verwerving van een tuin die vele malen groter was dan 
de Academietuin. Curatoren waren bereid een jaarlijkse 
vergoeding te geven voor het onderhoud van botanisch 
waardevolle planten in dit buiten: 

wegens de kleijnheijt van het terrain van de 
Academissche cruythof, veele rare planten buyten de 
Academische cruythof ten diensten van de Universiteyt ten 
sijnen kosten doet aanqueken, goedgevonden en 
geresolveert aen den gemelden heer Boerhaven 
daarvoorentoe te voegen een somme van 200 guldens 
jaarlijks. 14 

De opvolging 

Boerhaave had reeds lang allerlei klachten; hij was een aantal 
keren zelfs ernstig ziek geweest. Vandaar dat hij "avancerende 
in jaeren en decrescerende in kragten" op 1 februari 1729 
verlichting van zijn taken vroeg, met name om ontslagen te 
worden van het onderwijs in de plantkunde en de scheikunde. 
Zeven dagen later besloten Curatoren het ontslag te 
aanvaarden, met het verzoek om hen te adviseren over de 
opvolging. Dat advies kwam een paar weken later. Het was een 
advies dat oog had voor de slechte financiële situatie van de 
universiteit. Het stelde dat het niet nodig was twee personen te 

14 Resoluties Curatoren 26 september 1725. 
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benoemen; één was voldoende: "Botanie is een zomer ende 
Chi mie een winterwerk." Het aantal geschikte candidaten was 
beperkt omdat 

buyten de Amsterdamsche kruydhoff en deese 
Academische Leydschen in ons land en in naburige 
Universiteiten geen tuynen gevonden wierden, daer 
methodiecq gedoceerd wierdt. 15 

Van de jonge landgenoten was er volgens Boerhaave maar één 
geschikt en dat was zijn leerling Adriaen van Royen, die als 
enige ook bekend was met de scheikunde. De opvolging 
getuigde van een echte bezuinigingsdrift. Van Royen werd 
benoemd tot Lector in de Botanie op een tractement van 500 
gulden 's jaars, een forse bezuiniging in vergelijking met het 
tractement van een hoogleraar, zelfs met dat van Boerhaave 
als lector (f 600). Bovendien zag men af van een benoeming in 
de scheikunde omdat in verband met de naderende 
zomerwarmte de demonstraties scheikunde gewoonlijk toch 
geschorst werden en er dus geen spoed bij de benoeming was. 
Ook dat was voorlopig een besparing. Boerhaave werd nog wel 
verzocht enige tijd toezicht op de tuin te houden. Na een jaar 
zag hij daar verder van af. 

Laten we tot slot nog kort stilstaan bij Boerhaaves 
'afscheidsrede' van 1729. Het is een heel bijzondere rede 
omdat die veel autobiografischer was dan enige van zijn andere 
oraties. Zo verantwoordde hij zich waarom hij de zware last 
van zoveel onderwijs op zich genomen had. Dat had onder 
meer te maken met zijn opvatting dat de botanie en de chemie 
ondergeschikt waren aan de geneeskunde, maar beide nodig 
waren voor een beter inzicht in de materia medica en dus het 
beste in één hand gehouden konden worden. Voor het eerst 
besteedde Boerhaave aandacht aan zijn rol in de botanie: Hij 
had 20 jaar veel tijd en energie gestoken in de Hortus en in het 
commercium. De scheikunde was een solitaire activiteit, 
botanie was afhankelijk van samenwerking. Hij had die last dan 
ook op zich genomen vanwege de bekoring van de plantkunde 

15 Resoluties Curatoren 26 februari 1729. 
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en het tuinieren en vanwege de positieve morele invloed die 
van beide uitging. 

Afbeeldingen. 

Fig. 1. Boerhaave doceert Materia Medica. Frontispiece van 
Boerhaave's Over de Kragten de Geneesmiddelen (1756). 

Fig. 2. Frontispiece van de Index Plantarum quae in Horto 
academica Lugduno-Batavo reperiuntur (1710). 

Fig. 3. Titelpagina van S. Vaillant, Discours sur la structure des 
fle u rs ( 1718) . 

Fig. 4. a. afbeelding uit S. Vaillant, ~otanicon Parisiense 
( 1727); b. afbeelding uit het manuscript van Vaillant 
(Universiteits Bibliotheek Leiden, BPL Cod. Mise. 126 A. I & II). 

Fig. 5. Pagina uit de Index seminum satorum 1712-1727 
(Universiteits Bibliotheek Leiden 
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Huub Smeets 

Inleiding. 
In het familiemuseum van het ursulinenconvent te Eijsden bevindt zich onder 
meer een apotheekinterieur. Het is afkomstig van de oude apotheek van 
Hupperetz te Gulpen. 
Behalve de authentieke kasten en toonbank staan er ook de bekende 
hulpmiddelen van de apotheker zoals gewichten, balansen, potjes en dergelijke. 
Opvallend daarbij is de aanwezigheid van een medicijnflesje met het etiket: "Fa. 
K. Smeets, Gulpen". Dit roept de vraag op: Wat doet een flesje van de Fa. 
Smeets in de apotheek van Hupperetz? 
Leverde de apotheker Smeets, die ook in Gulpen gevestigd was, aan Hupperetz 
of is de apotheek van Smeets misschien overgegaan in die van Hupperetz? 
Deze vraag was aanleiding om de farmaceutische geschiedenis van Gulpen 
nader te onderzoeken. 
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Onderzoek. 
Een gepubliceerd onderzoek naar de gezondheidszorg in Gulpen in de 19e eeuw 
heb ik niet kunnen vinden. 
Daarom heb ik geprobeerd om een reconstructie te maken van de toenmalige 
situatie. 
Hierbij heb ik gebruik gemaakt van gegevens van de Limburgse inspectie van de 
volksgezondheid, de plaatselijke bevolkingsregisters, de biografische index van 
Nederlandse apothekers tot 1867, het Pharmaceutisch Weekblad, 
krantenartikelen, authentieke verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad 
van Gulpen en andere bronnen. 
De resultaten daarvan zijn hieronder weergegeven. 

Jan Hendrik Ubaghs. 
In de Almanach du Département de la Meuse Inferieure pour l 'année 1813 staat 
in Gulpen nog geen apotheker vermeld 1• 

De waarschijnlijk eerste apotheker die in Gulpen is aangekomen was Jan 
Hendrik Ubaghs. 
Hij werd op 26 augustus 1796 geboren te Maastricht als zoon van een 
distillateur en kwam rond 1820 naar Gulpen2 nadat hij op 2 april 1819 z1Jn 
examen had behaald in Maastricht3

• 

Hij trouwde op 9 november 1820 in Gulpen met Anne Josephine Smeets, de 
oudste dochter van de Voerenaar Gaspar Smeets die samen met zijn 
schoonvader ( en bloedverwant) Cornelis Smeets de pachthoeve van het kasteel 
Neubourgh bewoonde. Het huwelijk bleef kinderloos. 
Jan Hendrik Ubaghs kocht in 1826 het pand op de hoek van de huidige 
Dorpstraat-Looierstraat; deze straten ht:!etten toen de Groote Weg respectievelijk 
Aan de Gulp4

• In dat pand is anno ·2016 de VVV Gulpen gehuisvest. De 
Gulpenaren noemen het "de Gouden Hoek". Hier voerde hij zijn apotheek 
respectievelijk drogisterij en verfwinkel. Op zeker moment, waarschijnlijk rond 
1850, heeft dit pand ook een functie gehad in de distributie van de post. Het 
pand bestond in 1835 uit drie en vanaf 1852 uit twee kadasteriële eenheden. 
Behalve apotheker, was Ubaghs ook actief in de plaatselijke politiek. 
Van september 184 7 tot 4 september 1851 stond hij in Gulpen geregistreerd als 
assessor (schepen) naast burgemeester Jan Peter Breuls. 5 (Wellicht was hij in 
deze 6 jaar durende functie gestart in 1845, maar de raadsnotulen van vóór 1847 
zijn helaas niet gearchiveerd). Hij ontbrak op geen enkele raadsvergadering. In 
mei 1848 werd hij tevens benoemd tot plaatsvervangend ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 
In 1852 kreeg Ubaghs een aanstelling als directeur van het postkantoor in het 
nabijgelegen Vaals6 waar hij bleef tot aan zijn pensioen in maart 1869. Zijn 
apotheek in Gulpen werd daarna verder gevoerd door zijn neef en opvolger. 
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Kaspar Hubert Smeets. 
Een zwager van Jan Hendrik Ubaghs, Cornelis Smeets 7, werkte als 
brandewijnstoker en landbouwer in het Pruisische Laurensberg waar hij sinds 
ongeveer 1830 woonde. Zijn oudste zoon Kaspar Hubert werd op 17 
september! 831 in Laurens berg geboren. Toen deze zes jaar oud was werd hij 
naar het kinderloze echtpaar in Gulpen gestuurd om mee te helpen in de 
apotheek, wellicht met het vooruitzicht om zo ook het vak te leren. Hij studeerde 
het theoretisch deel van het vak aan de klinische school te Maastricht waar hij 
op 9 oktober 1850 zijn apothekersdiploma behaalde 8• 

Hij trouwde op 20 mei 1856 in Oud Vroenhoven met Maria Vrijens, de jongste 
dochter van de voormalige belastinginner van Napoleon in Maastricht, Jean 
Vrijens. Een broer van haar, Richard Hubert Vrijens, was in die tijd werkzaam 
als plattelands heelmeester en vroedmeester in Gulpen. 
Kaspar Smeets nam in 1864 de apotheek officieel over van Ubaghs, onder 
voorwaarde dat Ubaghs na zij terugkeer uit Vaals in het aangrenzende pand aan 
de Gulp mocht gaan wonen. 9 

Ook Kaspar Smeets heeft geprobeerd iets in de plaatselijk politiek te betekenen 
zoals zijn voorganger Ubaghs; in 1864 heeft hij zich kandidaat gesteld voor de 
(betaalde) functie van zetter der directe belastingen naast negen andere 
kandidaten. Hij is niet gekozen. 
Het echtpaar Smeets-Vrijens kreeg acht kinderen, allemaal jongens. Drie van 
hen traden in het farmaceutisch voetspoor van vader. Daarover later meer, maar 
op dit moment is van belang dat de oudste zoon, Comeille Smeets, op 22 juli 
1875 in Meppel slaagde voor het examen leerling-apotheker10

• 

Kaspar Hubert Smeets werd niet ouder dan 46 jaar. Hij overleed op 18 februari 
1878. Zijn vrouw, de weduwe Smeets-Vrijens zette de apotheek voort met de 
hulp van de imniddels 82 jarige Jan Hendrik Ubaghs die immers vanaf zijn 
pensioen in 1869 in het aangrenzende pand woonde. Dat ging zo door tot diens 
overlijden op 24 mei 1884. 
Ook zal haar zoon Comeille in de apotheek hebben gewerkt, met 
onderbrekingen wegens verdere studie. 
Vervolgens verschenen als provisor vanaf 13 juni 1884 Gerhardus Pieter 
Stütterheim, geboren 8 mei 1820 in Leeuwarden, die op 14 november 1884 werd 
opgevolgd door Hendrik Beltjes, geboren 6 mei 1827 te Kuilenburg. Hendrik 
Beltjes overleed in Gulpen op 16 november 1887 maar niet in de apotheek van 
Smeets maar die van Hupperetz. 
Op 12 juni 1888 lukt het de oudste zoon Con1eille om in Utrecht het diploma 
apothekersbediende te behalen. Hij heeft voor zover bekend nooit het diploma 
apotheker behaald. Toch bleef de apotheek Smeets geneesmiddelen verkopen tot 
in 190711

, waarschijnlijk onder supervisie ( van de enige toen aanwezige 
apotheker Emile Hupperetz?). 
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De kwaliteit van de apotheek Smeets bleef daarbij op niveau: in een reisverslag 
gepubliceerd in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1885, wordt de apotheek 
geprezen 12

• 

Corneille Smeets stierf in 1908. Zijn moeder, de weduwe Smeets, was al enkele 
jaren daarvoor gestorven op 12 februari 1901. 
Het pand waarin de apotheek was gehuisvest, was inmiddels eigendom van een 
broer van Corneille, Jozef Smeets, tandarts te Maastricht. Deze verkocht het 
pand in 1918 aan Louis Hubert Damoiseaux, boekhouder wonende te Gulpen. 

Jan Antoon Teusch. 
Er was nog een andere apotheek in Gulpen, die van Jan Antoon Teusch; in het 
bevolkingsregister staat hij ingeschreven aan "de Plats", huis nr. 103; dat was 
het hoekhuis pal tegenover de apotheek van Ubaghs-Smeets, dat hij in 1843 had 
gekocht van de erven George Rodolphe Zemper13

• In dit pand is anno 2015 het 
Restaurant l 'Atelier gevestigd, genoemd naar de kleermakersateliers van Wijnen 
respectievelijk Gielen, die er van 1913 in gevestigd waren. De apotheker Teusch 
wordt voor het eerst vermeld in 184614; het aantal inwoners van het dorp was 
toen ongeveer 2000 mensen. Voor 2 apotheken was dat geen grote klantenkring! 
Een broer van Jan Antoon, Antoon Godfried, had zijn apotheek in Heerlen. 
Beide waren zonen van de Sittardse chirurg Jan Baptist Leonard Teusch, 
afkomstig uit Pruisen. 
Er is weinig over Jan Antoon bekend. Hij was rond 1806 in Waldfeucht 
geboren, was niet getrouwd en woonde samen met zijn beide zussen Anna en 
Lotte. Dat hij tamelijk vennogend was, blijkt uit de grote hoeveelheid notariële 
aktes waarin bij hem leningen werden afgesloten. 
Daarnaast was hij ondernemend. Dat vctlt af te leiden uit het volgende. 
Er heerste in die tijd schaarste op de wolmarkt en als reactie hierop ontstonden 
er op veel plaatsen in Europa initiatieven om de wolvezels uit gebruikte textiel 
te hergebruiken. Een vroege vorm van recycling waarbij "kunstwol" werd 
geproduceerd. 
Jan Antoon zag hier een mogelijkheid en kocht in 1857, samen met de 
Gulpenaar Jan Mathijs Noppen, in het nabijgelegen Mechelen de "Bovenste 
Molen" waar oude vodden werden bewerkt om er de wolvezels uit te kunnen 
halen en voor hergebruik te bewerken. De financiële middelen voor deze 
onderneming kwamen geheel van Teusch. Dit is geen groot commercieel succes 
geworden, zoals valt af te leiden uit de memorie van successie van Teusch 
waaruit blijkt dat Noppen zijn schuld aan de erven Teusch niet kon terugbetalen. 
Immers Jan Antoon overleed op 21 maart 1862. Hij was pas 56 jaar oud. Dit 
betekende echter niet het einde van de apotheek. 
Met hulp van een reeks waarnemende apothekers werd de zaak door de 
gezusters Lotte en vooral Anna voortgezet. Enkele waarnemers zijn bekend: 
De eerste provisor was waarschijnlijk de pas afgestudeerde Jan Joseph Hubert 
Thijs (Maastricht, 23 januari 1838); Hij kwam twee maanden na het overlijden 
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van Teusch in de apotheek waarnemen. Dat duurde niet lang want op 28 
augustus 1863 overleed hij in het huis van Teusch waar hij kort daarvoor zijn 
testament opmaakte 15

• Hij was pas 25 jaar oud. 
De waarneming werd daarna waarschijnlijk voortgezet door Christiaan Pascal 
Hubertus La Rose (Haarlem, 28 maart 1842, Eijsden 9 maart 1910); La Rose 
legde zijn apothekersexamen af te Maastricht op 28 oktober 186216

; hij vertrok 
op onbekende datmn naar Eijsden17 en vermoedelijk werd de waarneming 
voortgezet door Frans Rudolf Hubert Sonnen (Venlo, 23 november 1834), die 
volgens het bevolkingsregister op 1 februari.1864 in Gulpen aankwam. Sonnen 
overleed op 5 september 1865 te Venlo waar hij zijn eigen apotheek had. 

Jan Hubert Hupperetz. 
Na deze betrekkelijk kortdurende waarnemingen kwam op 4 mei 1866 uit 
Wittem Jan (Pieter) Hubert Hupperetz (Wittem, 17 april 1844) in Gulpen aan, 
die op 26 juni 1865 in Maastricht zijn examen had afgelegd. 18 Hij scheef zich in 
op het adres van de gezusters Teusch die de apotheek van hun overleden broer 
voortzetten en waar hij waarschijnlijk een tijd als provisor heeft gewerkt. 
Aan de apotheek Teusch lijkt een einde te komen als op 29 maart 1867 Lotte 
Teusch komt te overlijden. 
Wat er daarna precies gebeurde is niet duidelijk. Hupperetz vestigde zich 1867 
als zelfstandig apotheker. Mogelijk opereerde hij nog enkele jaren vanuit het 
pand van Teusch voordat hij op 22 juni 1871 een pand aan de Rijksweg kocht 
van Jan Josef Jonas19

; in 1877 werd dit pand aan de Rijksweg verbouwd en 
daarin werd deze nieuwe apotheek gevestigd. Het interieur in het museum komt 
uit deze apotheek. 
Na een kortstondige ziekte kwam Jan Hubert Hupperetz in 25 maart 1885 te 
overlijden20

• Zijn vrouw Helena Nivel bleef achter met vijf minderjarige 
kinderen21

. 

De apotheek werd voortgezet met de hulp van waan1emers. Het is niet duidelijk 
wie er hebben waargenomen. Zeker is dat Hendrik Beltjes, die vanaf 14 
november 1884 als provisor werkte in de apotheek van Smeets, vanaf zeker 
moment tot aan zijn dood op 16 november 1887 als provisor in de apotheek van 
Hupperetz werkte22

. 

Frans Peerboom. 
Toen in 1862 Jan Antoon Teusch stierf was waarschijnlijk niet direct duidelijk 
dat diens apotheek zou worden voortgezet en zag de Gulpenaar Frans Joseph 
Peerboom een kans. Hij was op 30 april 1861 in Maastricht afgestudeerd en 
vestigde zich 1863 in zijn geboortestad op een onbekende locatie. Hij zag het 
echter in 1867 al voor gezien en vertrok naar Verviers. 23 

Hij heeft zich in 1869 gevestigd in Echt, waar hij trouwde met de dochter van 
apotheker Mathias Thissen aan de Jodenstraat. 
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De kinderen van Jan Hupperetz. 
Van de zeven kinderen van Jan Hupperetz kozen er drie voor het vak van 
apotheker. 
Op 1 juni 1892 slaagde de oudste zoon, M.L.E. (Emile) Hupperetz, geboren te 
Gulpen in 31 oktober 1871, in Amsterdam voor zijn apothekersexamen en even 
later vestigde hij zich in Gulpen24; hij trouwde in 1911 in Nijmegen met 
Mathilde Colette Marie Vrolijk, geboren in Amsterdam op 28 julil885. Hij was 
van 1909 tot 1936 burgemeester van Gulpen. 
Zijn broer P.H.E.(Eugene) Hupperetz, geboren te Gulpen in 29 juni 1873, 
ve1irok naar Amsterdam en slaagde er in 1897 voor het apothekersexamen; hij 
trouwde in dat jaar met Ida v.d. Loos, geboren in Amsterdam op 29 april 1867 
en vestigde zich in 1898 in Weert25

• 

Ook zijn boer J.F.J. (Jules) Hupperetz, geboren 24 februari 1876, werd 
apotheker; hij slaagde 8 juli 1903 in Amsterdam26 en vestigde zich in dat jaar in 
Heerlen en in 1912 in Den Haag. 

De kinderen van Kaspar Smeets. 
Van de acht kinderen van Kaspar Smeets hebben er drie gekozen voor het vak 
van apotheker. 
Genoemd is al de oudste zoon Con1eille Smeets. Na het behalen van zijn 
diploma leerling-apotheker in 1875 studeerde hij van 1876-1877 in Amsterdam 
waar hij zich liet inschrijven als apothekersleerling; mogelijk is in verband met 
de ziekte en het overlijden van zijn vader deze studie afgebroken omdat zijn 
hulp in de apotheek nodig was; het heeft tot 1888 geduurd voordat hij zijn 
diploma apothekersbediende behaalde. 
In de tussentijd heeft hij op 18 november 1885 wel zijn diploma tandmeester 
gehaald, na een eerste poging hiertoe in ·1882 gedaan te hebben27

. 

Hij heeft dit vak uitgeoefend vanuit een daartoe ingerichte operatiekamer in de 
apotheek. 
Corneille bleef ongehuwd en overleed in Gulpen op 9 oktober 1908. 
Een andere zoon die het apothekersvak verkoos was Johannes Wilhelmus 
(Guillaume) Smeets, geboren in Gulpen op 24 maart 1864. Hij slaagde in 15 juni 
1882 te Middelburg voor het examen apothekersbediende en studeerde aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht waar hij in 1888 en 1889 ingeschreven stond. Op 1 
juli 1890 haalde hij in Groningen het apothekersdiploma, waarna hij in Utrecht 
als apotheker van het academische ziekenhuis werd benoemd28 

Hij vestigde zich in Utrecht op 25 november 1890; op 8 april 1892 vestigde hij 
zich als apotheker in Bodegraven en op 20 augustus 1892 in de apotheek te den 
Helder29

• 

Hij nam daar waar in de apotheek de Aloë aan de Weststraat 59 van Floris Snel, 
wiens dochter Catharina Geertuida Frederica, geboren in den Helder op 11 
september 1854, hij op 19 juli 1893 trouwde en wiens apotheek hij overnam. Hij 
kreeg met haar één dochter. 
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Ook zoon Johannes Hubert Kaspar, geboren in Gulpen op 15 september 1867, 
studeerde farmacie in Utrecht en wel van 1885 tot 1891. Van hem is bekend hoe 
deze kostbare studie werd betaald. Dat deed de beurzenstichting van pastoor 
Jean Vrijens30

, een overleden familielid van zijn moeder. Hij slaagde voor zijn 
praktisch apothekersexamen in Amsterdam in 1892. Een jaar later slaagde hij in 
Utrecht in 1893 voor het theoretisch tandheelkunde-examen31

. In 1895 werd hij 
stadsapotheker te Kampen32 en in 1896 vestigde hij zich in Utrecht33 in de 
apotheek van H.R. de Roll aan de Nagtegaalstraat 67 te Utrecht. 
Hij trouwde in 1897 met de op 5 oktober 1872 in Kampen geboren Henriette 
Walkate, met wie hij twee dochters kreeg. 
Kaspar was een frequent in het Phannaceutisch Weekblad geciteerde apotheker. 
Hij produceerde op grote schaal verschillende geneesmiddelen. Hij kocht 
daartoe in Utrecht een hectare grond die hij beplantte met geneeskrachtige 
kruiden34 die hij koud extraheerde en te koop aanbood. Een enkele maal 
verkocht hij zelfs onder de merknaam "Smeets"35

• Dat leverde wrijvingen op 
met de OPG (Onderlinge Phannaceutische Groothandel) waarvan hij van 1899 
tot 1910 directeur was. Hij overleed op 28 januari 1913 op 45 jarige leeftijd in 
Hengelo, waar hij zich kort daarvoor gevestigd had36

. 

Het flesje in het museum. 
Het doel van het bovenbeschreven onderzoek was de identificatie van het flesje 
in de kast van het apotheekinterieur in het familiemuseum in Eijsden met het 
etiket: "Fa. K. Smeets, Gulpen". 
De aanwezigheid van het flesje zou erop kunnen wijzen dat het interieur 
voorheen aan Kaspar Smeets heeft toebehoord. Dat is, zo blijkt uit dit 
onderzoek, vrijwel uitgesloten. Immers de apotheek van Kaspar Hubert Smeets 
aan de Dorpsstraat was nog volop operationeel toen Jan Hupperetz zijn apotheek 
aan de Rijksweg rond 1877 inrichtte. 
Beide apotheken hebben ruim 30 jaar naast elkaar in Gulpen gedraaid. 
Blijft de vraag: waar komt het flesje vandaan? 
Hierover levert het onderzoek geen zekerheid op. 
Het is niet bekend of Kaspar Hubert Smeets met iemand een vennootschap 
onder firma heeft opgericht onder zijn eigen naam. 
Maar uit te sluiten is het niet. 
Een ander mogelijkheid is dat twee van zijn in Gulpen wonende zoons in een 
tijd lang medicijnen produceerden. Het betreft de broers Comeille en Jozef 
Smeets, beide tandmeesters in Gulpen, maar Comeille verkocht als 
apothekersbediende ook geneesmiddelen. Zij stichtten rond 1894 een gebouw 
Langs de Gulp37 om daar "vernissen etc." te produceren. Dat "etc" kan heel wel 
duiden op (grondstoffen voor) geneesmiddelen. Mogelijk richtten zij een 
vennootschap onder firma op en gebruikten daarbij de naam van hun vader als 
handelsnaam. Het archief van de kamer van koophandel heeft gegevens vanaf 
1922 en heeft daarom hierover geen uitsluitsel kunnen geven. 
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Tenslotte valt er nog iets over de inhoud over het flesje te 1nelden. 
Het bevatte Cyanetum Zincicum, ook wel zincum hydrocyanicum, of 
blauwstofzink genoemd. 
Een middel dat thuis hoorde in het gifkastje. Het werd gebruikt als basisstof 
voor geneesmiddelen tegen verschillende vormen van epilepsie, hoofdpijn, 
angina pectoris en voor zalf bij scrofulose en oogziektes38

. Deze stof werd nog 
in enkele gevallen39 gebruikt in de tijd van Kaspar Hubert Smeets en misschien 
ook in de tijd dat zijn zonen geneesmiddelen maakten. De identiteit van de 
inhoud kan dus ook geen uitsluitsel bieden over de precieze herkomst van het 
flesje. 

Amsterdam, 2016 
Hub Smeets 
smeetshub@hetnet.nl 
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10 bron: Pharmaceutisch weekblad 25.07.1875 pag. 52; ook: Nederlandsche Staatscourant 06.10.1875 
11 Dit is af te leiden uit de studie van vermeldingen in de memories van successie van overleden inwoners van 
Gulpen in die periode. 
12 Rotterdamsch nieuwsblad 24.08.1885 Het Geuldal, deel 4, laatste alinea: "de apotheek van de wed. Smeets 
kan concurreeren met de beste uit de groote steden". 
13 Kadaster Gulpen, Legger art. 530: Jan Anton Teusch koopt in 1843 pand Al44 van de erven George Rodolphe 
Zemper uit Düsseldorf. 
14 Jaarboek voor het Hertogdom Limburg, door het genootschap van vrienden van wetenschappen, letteren en 
kunsten te Maastricht,jaargang 1846; uitgave april 1846; pag. 154 Apothekers Gulpen: J.H. Ubagts en G.A. 
Tuisch. 
15 RHCL: 09.008 nr.9116: Notaris Hoho te Wittem 25.08.1863 testament Jan JosefThijs, apotheker. 
16 Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; Rotterdam 1992., pag. 167 en 
pag.179 (met wsch. erratum); zie ook: RHCL, Prov.Arch., inv. nr. 7399. Staten van in Limburg werkzame 
geneesheren, apothekers en vroedvrouwen. 
17 Boersma Henk J.L.M.: Jean Joseph Balthasar Dubois : (Thimister 1832-Eijsden 1893), apotheker, 
burgemeester en vader van Eugène Dubois; Maasgouw vol 130 (2011) afl 2. pag 39-48. 
18 Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; Rotterdam 1992., pag. 135 
19 RHCL: 09.008 Notaris F.F. Coenders 8329: akte 134: 22.06.1871 (kadaster: Cl625-Cl626) (Legger art. 
2127). 
20 Pharm. weekblad 21-e jaargang, p. 103 
21 Eugene, Jules, Marie, Emile en Jean Hupperetz. De jongste van hen, Johan Louis Mathieu, stierf 29.04.J 891. 
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22 Waarnemend Fa. Hupperetz; bron: lijst van apothekers per 01.11.1887 als bijlage in het PW: van 5 nov 1887 
no. 27; hij sterft op 16.11.1887, 60 jaar oud, in Gulpen langs de Rijksweg: bron: overlijdensakte Gulpen 
23 NTVG pag 80 (betreft het jaar 1866): Praktijk neergelegd te Gulpen in 1867: F. Peerboom, apotheker (naar 
België vertrokken);tevens: Biennan A.I. e.a.; Biografische index van Nederlandse Apothekers tot 1867; 
Rotterdam 1992., pag. 158. 
24 PW 14 jan 1893 no. 37 bijvoegsel. 
25 PW 30 juli 1898 no. 13. 
26 RHCL; 04.01 inv. nr. 7399 Provinciaal archief: Staten van in Limburg werkzame geneeskundigen, 
apothekers, tandmeesters etc Limburg. (Inspectie volksgezondheid Limburg). 
27 Aantekening van prof. van Lieburg in examenlijst; persoonlijke mededeling van mw. A.I. Bierman. 
28 Nieuws v.d. Dag 02.08.1890, kleine courant: tot apotheker in het academisch ziekenhuis te Utrecht is benoemd 
de heer Guillaume Smeets, te Gulpen. 
29 Aantekeningen gemaakt door de geneeskundige inspectie op het diploma van Johan Guillaume Smeets. 
30 RHCL 04.0 I inv. nr. 9150 Beurzen stichting Joannes Vrijens, in zijn leven pastoor te Mesch; dienstjaar 1880-
1891. 
31 Utrechts nieuwsblad 19-12-1893 pag. 2 
32 D.A. Wittop Koning, Comp. v. geschiedenis v.d. pharmacie in Ned., pag. 252 
33 PW: 1896 26 december nr. 35: 1896 vertrokken van Kampen en gevestigd te Utrecht: JHK Smeets. 
34 PW: 1920 p. 117: Lezing: prof. de Graaf: 22.11.1919 alg. vergadering Ned. Ver. voor Geneeskruidtuinen. 
"Verleden, heden en toekomst der vaderlandsche geneeskruidencultuur" 
35 In 1901 adverteerde hij in het PW met Anarthritinum "Smeets", hetgeen een pittige polemiek opleverde. 
36 PW 1912 pag .1239. 
37 Rijckheyt, gemeente Gulpen T 401 nr. 679 Register van aangiften van stichtingen of veranderingen van 
gebouwde eigendommen 1893-1926 
38 Het repertorium voor de geneeskundige praktijk van J.J. Kerbert, uitg. Gebhart, Amsterdam 1863, zegt over 
Cyanetum Zincicum het volgende: Een wit, zwak naar blauwzuur ruikend, in water, wijngeest en aeter 
onoplosbaar poeder. Ph. N. Dosis: 1/s ¼ ½ gr. in pilul., 1-4 m. daags, tegen epilepsie, chorea en chorea-achtige 
toestanden, cardialgie, cephalalgie enz. Uitwendig bij scrofulosis, catharale ophtalmie; 5-20 gr. op dr. 1-3 vet. 
39 PW 1873 No. 5: de cyaanpreparaten . 

. Markt. 
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Romain Van Hautekerke 

TESORI Dl CARTA 

(Verborgen schatten aan documenten in de apotheek, in 
bibliotheken en in archieven ) 

Het opzet van dit congres was de aandacht trekken op documenten, kleinoden, minder 
bekende boeken en herbaria, correcties in boeken, bijsluiters enz. in apotheekarchieven, 
in bibliotheken en in officiële archieven. 

Er was een 40-tal sprekers waarvan de meesten zich strikt hielden aan het thema van 
het congres en aan de hen toebedeelde tijd (15 minuten). 
De lezingen werden gegeven in de kapittelzaal van het klooster van de augustijnen 
verbonden aan de kerk Santo Spirito op de linker Arno-oever. 
Als historische anekdote werd verteld dat M. Luther, grondlegger van de reformatie 
(1483-1546) in dit klooster nog verbleven heeft ( hij was ook augustijn!) 
Een andere anekdote over het klooster: ook de jonge Michelangelo ( 1475-1564 ) 
verbleef hier enige tijd. Heeft hij Luther ontmoet? Michelangelo verbleef hier omdat 
hij kon beschikken over kadavers voor zijn anatomische studies. 
Uit dankbaarheid beeldhouwde hij voo~ de paters augustijnen een realistisch houten 
Christusbeeld dat nu nog in de sacristie van de kerk hangt. 

Tijdens de inleiding werd ons duidelijk gemaakt hoe de denkwereld van H. Augustinus 
van lppona, via de klassieke Latijnse denkers terecht kwam in Firenze en meer bepaald 
bij o.a. de dichter en schrijver Petrarca (1304-13 7 4 ). 
Hoe het neoplatonisme aan de basis lag van het "christiano fiorentino" dat uiteindelijk' 
resulteerde in de Renaissance-beweging die in Firenze haar hoogtepunt kende. 

Gevarieerde onderwerpen, perioden en locaties kwamen ter sprake: 
documenten over een draagbare apotheek uit de 19de in Firenze, een 1gcte_eeuws 
herbarium uit de universitaire bibliotheek van Bologna, de geschiedenis van de 
apotheek van de benedictijner monniken van Pistoia, de Ortus sanitatis uit de 
bibliotheek van Ferrara, ex libris uit oude boeken (waaronder enkele ex libris van 
Vlaamse en Nederlandse apothekers!) 

Een opmerkelijke lezing werd gehouden door prof. F. Ledermann ( universiteit van 
Bern, Zwitserland) over morfine tussen literatuur en kunst, aan de hand van een roman 
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van Victorien Du Saussay. 
Prof. Cipriani (universiteit van Firenze) sprak over een notieboekje (17de) van een 
aloude Toscaanse familie - de graven Bardi di Vemio - met daarin geheime en uiterst 
zeldzame recepten, (bv. bij hoofdpijn: druk een papiertje met daarop geschreven 
"Athena" tegen het voorhoofd : Athena werd immers geboren uit het hoofd van Zeus ! ) 
Erg gewaardeerd was ook de mededeling van prof. Lafont (voorzitter van de Société d' 
Histoire de la Pharmacie, Frankrijk) over enkele pareltjes uit de BIU santé -
bibliothèque inter-universitaire - pole Pharmacie. 
Tenslotte nog een merkwaardige studie : Andrea Guerri (sic) van de universiteit van 
Firenze sprak over de hygiënische omstandigheden en de remedies gebruikt in een 
Toscaans regiment in de zevenjarige oorlog (1756-1763). Dit was een conflict tussen 
het huis van Oostenrijk en de Pruisische koning Frederik II. Het hertogdom Toscane 
hoorde bij Oostenrijk. 

Wat hebben we in globo onthouden van dit congres? 

Een congres over de geschiedenis van de farmacie is en blijft een unieke reis doorheen 
tijd en ruimte. 
Onaf gezien van de uitzonderlijke locatie waren we eens te meer getroffen door de 
onvoorstelbare rijkdom van de Italiaanse bibliotheken en archieven en de professionele 
en wetenschappelijke behandeling en studie ervan. 
Vermeldenswaard was ook de ruime interesse van het publiek en vooral de jonge 
leeftijd van de sprekers. 
In de wandelgangen (het was tenslotte in een klooster) vernamen we en zagen we dat 
deze jonge vorsers door de oudere garde werden begeleid en gepatroneerd. 

Voor meer informatie: congresso.ais:Funife.it 

Romain Van Hautekerke 
Temse, Juni 2016 Congresso Nazionale di 

Storia della Farmacia 
!I - ~ f':1.1:;;~::, 2)'.~· s tff1,~ il 55~ Congresso Naziona1e di 
Storia della Farmacie 
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Romain Van Hautekerke 

Het bulletin nr. 130 van de Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux bevat een artikel van apr. 
Guy Gilias : "De visie van J.B. Van Helmont over de 
pest ( de zwarte dood ) tegenover de klassieke 
opvattingen tijdens de middeleeuwen." 
In het hoofdstuk "Behandelingen van de pest in de 14e 
tot de 17 de eeuw" lezen we recepten van père Maurice 
de Toulon (1662) waarin hij sterk geurende 
kruidenmengsels aanraadt met o.a. sterke metalen 
waaraan werden toegevoegd : pepers, gember, komijn, 
cyperus, calamus, aristolochia. 
Verder werden zacht geurende harsen toegevoegd voor 
een goede verbranding. 
Soms werd ook nog toegevoegd kaneel, muskaatnoot, 
kruidnagel, anijs en ..... Florentijnse iriswortel. 

Het is deze laatste die mijn aandacht trok. 

Bij een recent bezoek aan Firenze merkten we dat het wapenschild van de stad een 
gestileerde iris bevat. 
Anderzijds is er in het historisch centrum van de stad een straat met de naam Via del 
giglio (Leliesstraat) 
Bestaat er nu een heraldisch, symbolisch, economisch verband tussen de lelie en de 
iris? 
Dat gaan we trachten uit te leggen. 

De iris (fleur-de-lis) in de heraldiek. 
Het "fleur-de-lis" symbool komt al voor in de oudste tijden en op vele plaatsen in de 
wereld. 
Van oudsher is de Franse lelie het symbool van het koningschap. 
Het verscheen voor het eerst op het zegel en de muntstukken van de Franse koning 
Louis VI, bijgenaamd de Dikke (1080- 1137) 
In de loop der tijden heeft de ''fleur-de-lis" heel wat stilistische veranderingen 
ondergaan tot het tenslotte in de barokperiode een zeer beladen motief is geworden. 
Strikt genomen gaat het om drie bloemkroonbladen - twee zijdelings overhangend en 
één centraal rechtopstaand - allen onderaan verbonden door een horizontale band. 
De onderste kroonbladen kunnen nogal variëren bv. ''fleur-de-lis au pied coupé", 
''fleur-de-lis au pied nourri" 
Ten slotte bestaat ook ''fleur-de-lis remplie,florencée of épanouie" en deze staat bekend 
onder Florentijnse lelie. 
De naam is misleidend want deze vorm komt ook voor op wapenschilden van adellijke 
families uit Italië, Frans-Vlaanderen en Nederland. 
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Veel steden die op een eiland middenin een stroom werden gebouwd voeren trouwens 
een ''fleur-de-lis" in hun wapen (bv. Rijssel of L'isle nu Lille en L'Isle de Paris ) 
Hier gaat het dan eerder om de ~ris dan wel om de lelie. 

In de heraldiek is de "Franse lelie" het embleem van de Bourbons. 
Door schenking van Louis XI aan Pietro de Medici, kwam het als bijteken op het wapen 
van de Medici en van daar op het wapen van Firenze en Toscane. 

Oorsprong 
Is de oorsprong van dit embleem nu een iris of een lelie ? 
Op de ''fleur-de-lis épanouie" merkt men duidelijk naast de bloembladen meeldraden 
of een bloeistengel. 
De vroegste, minder gestileerde afbeeldingen, lijken meer op een iris ( zie afbeelding 
op de florijn van de oude Florentijnse republiek). 
Het Nederlandse "lis" staat trouwens voor Iris. 
Iris en lelie werden in de vroegere tijden door elkaar gebruikt zoals nog duidelijk blijkt 
uit de Nederlandse volksnaam voor gele lis (gele waterlelie of lelie zonder meer, 
tijdlelie en waterlelie en de Duitse naam voor iris Schwertlilie = zwaardlelie) 

Er zijn heel wat argumenten om aan te nemen dat Iris aan de oorsprong ligt van het 
''fleur-de-lis" motief. 

Van waar nu de naam Florentijnse iris? 
We moeten teruggaan naar de oorsprong van de stad. 
De eerste woonkern van Firenze was een Etruskische nederzetting Fiesole (het antieke 
Faesulae), boven op een heuvel die de An10-vlakte domineert. We spreken van 150 
jaar voor Christus. 
De eerste bewoners waren Etrusken maar al snel vervoegden zich reizigers, handelaars 
en vooral ook Romeinen die via de Arno reisden en handel dreven. 
Om handel te drijven aan een rivier was het niet praktisch boven op een heuvel te 
wonen. Bijgevolg ontstonden er aan de oevers van de Arno aanvankelijk stijgers en 
stapelplaatsen; de stapelplaatsen werden woningen, woningen werden een dorp, een 
dorp werd een stad. 
De Arno stroomde door een vruchtbare vallei (jlorentes in het Latijn, vervormt tot 
Floranzia en wordt later Firenze) met drassige weiden en landerijen die regelmatig 
overstroomden wat de grond extra vruchtbaar maakte. 
In drassige weiden gedijt de gele iris weelderig en dit kan een verklaring zijn voor de 
koppeling van de iris aan de stad Firenze. 

Volgens prof G. Cipriani van de universiteit van Firenze is de iris steeds nauw 
verbonden geweest met de stad. De Florentijnse lelie (il giglio) is een gestileerde Iris. 
De Iris werd veelvuldig geteeld in de omgeving van Firenze. 
De wortelstok, gedroogd en vern1alen, was een belangrijk bestanddeel van 
schoonheidscrèmes, producten waar de Florentijnse apotheken bekend voor waren. 
(Denk maar aan de nog bestaande Ofjicina profi,mo farmaceutica di Santa Maria 
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Novella, momenteel een barokke apotheek in de buurt van de Santa Maria Novella 
waar cosmetische producten en fyto-preparaten worden verkocht aan een gevarieerd 
toeristenpubliek) 

Iris species: lis - lisachtigen. 
Synoniemen: LAT.: iris pallida, florentina, gennanica; FR.: iris; DUI.: Veilchenwurzel; 
ENG. : Orris; IT.: iride 
Volksnamen: violenwortel, tandwortel, drankwortel, violettenpoeder, grachtlis. 
Gebruikte delen: de wortelstok (nog beschreven in BP V ) 
Bestanddelen: iris bevat vluchtige oliën, een heteroside (iridoside) en veel zetmeel. 
Eigenschappen: verse wortelstok wordt gebruikt als expectorans, braakmiddel, bij 
bronchitis en kinkhoest; hij is ook diuretisch. 
Bij drogen neemt de wortelstok een viooltjesgeur aan en zijn poeder wordt in 
cosmetische en tandproducten verwerkt (zie supra) 

De Iris in magie en volksgeloof. 
Lissoorten hebben wellicht wegens hun zwaardvom1ige bladeren de aloude reputatie 
over afwerende eigenschappen te beschikken. 
Tijdens een heksenproces in het Duitse Rottenburg in 1650, bekent een beklaagde dat 
hij liswortel fijn stampte in een mortier en dat poeder in paardenvoer mengde. Door 
dat "krachtvoer" werden paarden zeer mooi ( cosmetische eigenschap) en trokken alle 
lasten die men laden kon. 
Omdat aan alruinmannetjes ook afwerende krachten werden toegeschreven, werden ze 
vaak nagemaakt, onder meer met wortels van de lis. 
In Duitsland en Frankrijk (Normandië) werden irissen op oude muren en rieten daken 
aangeplant. 
Volgens Germaans volksgeloofbeschennde irissen tegen hekserij. 

De Iris in de magische geneeskunde. 
De zwaardvormige bladeren van de iris worden beschouwd als een middel tegen 
stekende pijn. 
Zo wordt de wortel (1936) van de gele lis op St-Jans dag (24 juni) opgegraven en tegen 
tandpijn aangewend (Engeland en Beieren) 
Wegens zijn kleur wordt de gele lis (1936) tegen geelzucht aangewend. 
Plinius de Oude (77 n.C.) schrijft dat de iriswortel als amulet aan baby's werd gehangen 
tegen doorbrekende tandjes. 

De iris in de kruidengeneeskunde. 
Volgens Plinius de Oude (77 n.C.) worden iriswortels gegeven aan baby's tegen 
lintwonnen. 
Iris reinigt hoofdwonden, vooral langdurige abcessen. 
In water en azijn genomen is iris een tegengif bij beten van slangen en spinnen, in 
brood of water een tegengif bij schorpioensteken en in olie is ze goed tegen 
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honden beten. 
Opgesnoven veroorzaakt de wortelpoeder niesbuien en rem1gt aldus het hoofd 
(niespoeder op basis van iriswortelpoeder werd nog bereid in de apotheek tot de jaren 
70 van de :X:Xste eeuw) 
Iris is ook goed bij een kater of doet dienst als braakmiddel in hogere doses . 

In de recente kruidengeneeskunde wordt iris gebruikt als purgerend (vers), urine
afdrijvend (gedroogd), braakwekkend (gedroogd). 
Doch let op : het sap van de plant prikkelt de slijmvliezen, veroorzaakt braken, kolieken 
en buikloop. 

Romain Van Hautekerke 
Juli 2016 

Bronnen: 

Bulletin nr. 130 van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 
(apot. G. Gilias p.27) 

Compendium van rituele planten in Europa, Marcel De Cleene, Marie-Claire 
Lejeune 

1999, Stichting Mens en Kul tuur. 

Firenze secreta, Giuliano Cenci 2008 Polistampa 

Gebruik van fannaceutische en volkskruiden, L. Vandenbussche en prof. Dr. P. 
Braeckman. 1976, in eigen beheer uitgegeven. 
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Uw e-mail adres ! ! 

Onlangs werd door ons bestuurslid Evelien Vanden Berghe de eerste digitale 

Nieuwbrief verzonden naar de leden die ons reeds hun e-mail adres 

meedeelden. 

Om alle leden die over een e-mail adres beschikken vlot te kunnen informeren, 

doet het bestuur hierbij een dringende omroep om uw e-mail adres op te geven 

aan Peter van den Hooft: p.c.vandenhooff@uu.nl 

Een elektronisch bericht aan onze leden spaart papier, spaart op 

verzendingskosten en spaart in tijd. 

Informatie gevraagd over A.M.van Prooijen 

Apotheker Stefaan Debruyne zoekt verder informatie over Antonius Maria van 

Prooijen (Den Helder 1907-Wenum-Wiesel 1990). 

Inlichtingen met betrekking tot artikels van en over deze apotheker, studies en 

andere gegevens zijn welkom bij stef.debruyne@wb.org of 0032 495 167 324. 

Ter verduidelijking volgen hierna nog enkele referenties over A.M. van Prooien 
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Antonius <Anton) Maria van prooijen werd op 30 juni 1907 geboren in Den 
Helder. Gestorven 23 maart 1990 en begraven te Wenum-Wiesel. Hij heeft gewoond in 
Apeldoorn, Vught, 's Hertogenbosch, Enschede, Wateringen en ................... . 

De naam ya~Prooäen schrijft of wordt gedrukt in het Pharmaceutisch tijdschrrrt2 
vanaf Aräkel Amica, als prooijen, tot en met artikel Spartium ~ en daarvoor 
Prooven. Als het van Prooiien of van ProoHen <van erooven - van Prooyen) is 
kan ik niet uitmaken, maar op zijn graf staat wel degelijk PRQOIJEN. De naam is 
zeker In 2 woorden geschreven. 
Zijn publicaties die we kennen zijn: 

1. A. M, yan PROODEN 
Schetsen uit de Geschiedenis der Drogerijen 

[1] 
80 p.p" jaar: 1933 met voorwoord van prof. dr. N. Schoorl [ll, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht (Uitgave van A.M. yan Prooijen te Wateringen). Uitgever: 
Enschede Bronsema (Bronsema's Drukkerij, Enschede) 
Dit aller-onderhoudendst boekje begint met een inleiding over het dWeist~- en 
apothekersbedrijf in den loop der eeuwen en dan volgen een kleine erti artikelen 
over een aantal drogerijen. 

2. A, M. van PRQOIJEN 
Pharmacohistorische studiën 

Uitgegeven en gedrukt in het Pharmaceutisch tijdschrift' 

apr Paul 'lande Ywere[
2

Jr2J uit Brugge, Redactie in 1939, Pharmaceutisch tijdschrift 

vanaf artikel 00, Absinthalsem tot artikel ~ @) Spartium - Brem'. 

Absintalsem verscheen in: Pharmaceutisch Tijdschrift 1937 - 1sOO jaargang blz 2 - 6 en 
Spartium - Brem in Farmaceutisch Tijdschrift > 1973 - saste jaargang. Alle artikelen 
verschenen tussentijds en zijn grotendeels niet meer verkrijgbaar of alleen in oude 
archieven of bibliotheken (APB: Brussel - KAVA: Antwerpen - Museum: Urk - KNMP: 's 
Gravenhage) . , 

[3][3] 

vraag: ls er iemand die daarover bezig is of meer weet en/of alle artikelen op papier bezit 
( of digitaal)? Is er iemand bezig met bestuderen ervan, lezen, digitaliseren (Word), of ...... . 
? 

[1] SchoorlProf. dr. Nicolclils (laandijk, 19 augustus 1872- Vreelandr4juni 1942) 
Vanaf 1923 Gewoónhoo!;ilèraar DErartseµijberèidkunde, de toxicologie, de analytische chemie! de ~, de 
leveösmli:ii:lelenleer. 

[2JVyvere Paul Vande (1897 - 1973). Brugs apotheker en plantkundige. 'Van Kruidenier tot 
Apotheker -Overzicht van de Gesdliedenis der Brugse apothekers. 

[:3] 
Pha~utisch tijdschrift: 4(1926J-12{1934); 11(1939} 19(1941) 

Marmac:eµtisdttljclsdllift ~oor Vlaanderen: 2.0(1942}·21(194l) (1942-1944) 

PharmaceutiSch tijdscMft voor België: 23(1946)-4 7( 1970) ( 1946-1973). 
Farmaêeutisdt tijdsèhrtft: voor België: 48(1971 }{1999) 
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35E FARMACEUTISCH HISTORISCHE DAG 

Gebruik & 
misbruik van 

opiaten 
Een historische 

uitdaging 
voor de farmacie 

Oplaten. Hun pijns-tlHende effecten zijn ongeëvenaard. Tegelijkertijd leidt angst voor verslaving tot 

zorgen bij patiënt en behandelaar. Deze spanning wordt tijdens dit symposium vanuit hlslorisch 

perspectlef verkend met het oo-g op uttdagingen voor actuautel-t en toekomst. 

o/ KNMP d "'"""· FAIIMAClUTISCH 
iAFGOED 
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IN MEMORIAM 

HUGOLEUPE 

Een overlijdensbrief vinden inje brievenbus geeft altijd een akelig en vreemd gevoel. 

Die dinsdagmiddag in mei was het dan weer zover : Hugo Leupe ! 
Wie had dat gedacht ! ? 
Ik geef toe dat we Hugo en Marie Cecile de laatste jaren niet meer regelmatig zagen 
op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Kring, maar dat wil niets zeggen. 
De betrokkenheid en de interesse was er niet minder om. 
Laatst waren ze op het congres in Leuven, dacht ik. 

Voor de Kring heeft Hugo heel wat betekend. 
Niet alleen door zijn opzoekwerk, niet alleen door zijn publicaties, niet alleen door zijn 
interventies bij lezingen, niet alleen door zijn buitenlandse contacten maar ook en 
vooral door zijn présence op de bijeenkomsten. 
Voor en na was hij steeds een onderhoudend causeur die over heel wat 
achtergrondkemlis van de geschiedenis van ons beroep beschikte en zeker over de 
talloze petites histoires van meer recentere gebeurtenissen. 

Met zijn typische fiere houding, met zijn West-Vlaamse tongval was hij bovendien een 
aangenaam gesprekspartner die niet gespeend was van humor. 

Toen wij beginnend lid waren van de Kring, was hij het die ons direct begroette, 
begeleidde en aanzette tot opzoekwerk en publicaties. 
We werden uitgenodigd in Meulebeke waar we West-Vlaams warm werden 
verwelkomd. 
Dadelijk troonde hij me mee naar ZIJn werk-studeerkamer : where the magie 
happens ..... . 
Daar tussen zijn collectie boeken, notities en knipsels zijn dus de talloze artikels en 
boeken ontstaan die wij allen nu nog in onze bibliotheek hebben : "Geneesmiddelen en 
remedies in de Bijbel", "Christus als Apotheker", "De apotheker en chocolade" en zijn 
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magnum opus : "De apotheek, bakennat van uitvinders." 
We spreken dan nog niet van de vele artikels in het Bulletin van de Kring en in het 
alumni-blad van de KULeuven. 

Hugo Leupe, "apotheker en lid van diverse verenigingen" lezen we op het 
overlijdens bericht. 
Wel, in onze vereniging zal Hugo vermeld staan en herinnerd blijven als een integer 
man die zijn beroep en zijn hobby - de geschiedenis- met ernst en liefde ter harte nam. 

Hopelijk heeft zijn begeestering en zijn interesse voor de geschiedenis jonge collegae 
aangezet om in zijn voetsporen te treden. 

Vale, beste Hugo ! 

Romain Van Hautekerke. 

t 
Dankbare herinnering aan 

De heer 

Hugo Leupe 

echtgenoot van mevrouw Marle Cecile Coudeville 

Apotheker 

Geboren te Kanegem op 7 oktober 1939 en 
plots overleden op 14 mei 2016. 

Lid van diverse verenigingen 

(Mijn God)Gij zijt de rust 

De deugddoende rust 

En U, Gij zijt de nostalgie 

En Die ze stilt 

Met plezier en vreugde 

Wijd ik U mijn bewaarplaats 

Mijn hart en ogen toe 

Dnng in mij binnen 

En sluit de deur 

,'\chter lJ zachtjes toe 

Verdrijf alle smart uit mijn borst 

Moge mijn hart 

Van î.Jw vreugde ~·ervuld zijn 

Oh, vul volledig mijn ogen 

AJs uw tabernakel 

Dat alleen door U verlicht is 

(Schubert D776) 

Met chnk aan mijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, familie en mijn vrienden 
die mij gelukkig gemaakt hebben. 

Hugo 
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J 
J 

In Bulletin 130, pagina 27, sloop een schrijffout in de titel van het artikel! 

J.B. Van Hellemont is natuurlijk fout gespeld, en moet zijn J.B Van Helmont. 

Gelieve te verontschuldigen voor deze erratum. 
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"LOS MEDICAMENTOS DEL FARMACÉUTICO FRANCES JULES ANTOINE RATIÉ" 

Dra. Maria del Carmen Francés Causapé, dra. Maria Cristina De Frutos 

Quintanilla, dr. José Ivan Panda Marcos. ISBN 978-84-608-8157-5 

21 x 15 cm, 63 blz. 

De Franse apotheker Jules Antoine Ratié richtte op het einde van de 19e eeuw 

een apotheek op in Parijs in de Passage Verdau, gebouwd door de architecten 

Hyppolyte Destailleur en Romain du Bourge. Een tweede apotheek werd 

gevestigd in de Rue l'Echiquier. In 1920 werkte Ratié drie farmaceutische 

specialiteiten uit: Kephaldol, Oosterse pillen en Apollo pillen, respectievelijk voor 

pijnbestrijding, als versterkend middel en een anti-obesitas product. 

Hij verzorgde een grote publicatie op basis van grafische beelden van mannen 

en vrouwen. Deze werden wereldwijd verspreid, maar vooral in Spanje. Hier 

werden ook de Oosterse pillen aan de man gebracht. Het geneesmiddel was 

enorm geliefd door het vrouwelijk cliënteel, gedurende vele decennia. Door dat 

succes kwamen er zelfs namaakpillen op de markt. 

Ratié maakte ook het geneesmiddel Kephaldol van de Oostenrijkse Aldolph Stohr 

wereldwijd bekend. In Spanje werden alleen de Apollo pillen gecomercialliseerd, 

die dezelfde samenstelling hadden als _de Galton pillen van de Brit Sir Francis 

Galton. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 131 2016 67 



68 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 131 2016 



Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 66 Nr 131 2016 69 



KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 
CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
Opgericht 18 april 1950 / Fondé Ie 18 avril 1950 

www.kringbenelux.eu kringbenelux@euronet.nl 

BESTUUR 

Voorzitter: BIERMAN Annette, Rotterdamse Rijweg 138A, NL-3042 AS Rotterdam 
0031 (0)10 415 71 36 aibmail@euronet.nl 

Ondervoorzitter: VAN HAUTEKERKE Romain, Viadukt 1, B-9140 Temse 
0031(0)3 296 27 07 0031 (0) 476 934 214 

van.hautekerke@telenet.be 
Secretaris: DE MUNCK Guy, Kronenburgstraat 27 /322, B-2000 Antwerpen 

0032 (0)3 248 09 99 gdm@kava.be 
Penningmeester: VAN DER MEER Hugo, Kleistraat 7, NL-8121 RG Olst 

0031 (0)570 561349 hvdmeer@daxis.nl 
Redactie: GILIAS Guy, Milsestraat 33 A, B-3053 Haasrode 

0032 (0)498 849 365 gilias.boogaerts@telenet.be 
Toegevoegde bestuursleden: 

BEUKERS Harm, Van der Valk Boumanweg 40, NL-2352 JD Leiderdorp 
0031(0)71589 434 h.beukers@hum.leidenuniv.nl 

VANDENBERGHE, Evelien, Julius & Maurits Sabbestraat 59, B-8000 Brugge 
0032(0)50 670 310 vdbevelien@gmail.com 
0032(0) 474 475 279 

VAN DEN HOOFF, Peter.C., Euterpeplein 16c, NL-3816 NN Amersfoort 
0031(0)30 253 5697 p.c.vandenhooff@uu.nl 

ERELEDEN 

Prof. dr. A. HEYNDRICKX, Gent (1975)- Prof. G.,SONNEDECKER, Madison (1975)- Prof. dr. W
D. MULLER-JAHNCKE, Heidelberg {1995) - Prof. dr. M. del Carmen FRANCES, Madrid (1995) -
Dr. F. LEDERMANN, Bern {1995)- G. GILIAS, Haasrode (2006) 

Periodiek Bulletin 
Uitgever: apr. Guy Gilias, Milsestraat 33 A, B-3053 Haasrode 
ISSN 1370-7515 

Lidgeld: 30 €/jaar Steunend lid: 50 €/jaar Bulletin: 13€/nummer 

Nederland: IBAN: NL77INGB0001974912 - BIC: INGBNL2A 
België: 330-4252990-79 - IBAN: BE 58 3304 2529 9079 - BIC: BBRUBEBB 


	[Titelpagina]
	Inhoud - Sommaire
	Congres te Dordrecht op 4 en 5 juni 2016
	Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux - Verslag Algemene Ledenvergadering te Dordrecht op 5 juni 2016
	Peter van den Hooff. Nieuw bestuurslid
	De internationale samenwerking van de apothekers van 1913 tot aan de 2de wereldoorlog
	Boerhaeve [sic] als Praefectus Horti
	De apothekers in de Gulpen in de 19de eeuw
	Congresso Nazionale di Storia della Farmacia
	De Florentijnse iriswortel
	Mededelingen
	Overlijden
	Erratum
	Boekbespreking
	[Achterblad]



