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WOORD VAN DE PAST VOORZITTER EN NIEUWE VOORZITTER 

Het academiejaar 2013-2014 is afgesloten. De studenten hebben er weer een 
jaar opzitten, een jaar gevuld met heel veel wijsheid en kennis, vrienden en 
vriendinnen, cantussen, kotfeesten, … Kortom prettige herinneringen. 

Voor Farmaleuven is dit jaar ook een kanteljaar. Johan Van Calster, heeft na 
15 jaar voorzitterschap besloten om –net voor zijn pensioengerechtigde 
leeftijd- de ‘fakkel’ of liever de ‘vijzel’ over te dragen.  

Dixit Johan Van Calster: “En ja, beste vrienden, in deze 15 jaren hebben we 
samen een goed gevuld parcours afgelegd. In de politiek zou men dat ‘werven’ 
heten, anderen hebben het dan over ‘zorgpaden’. Hilde heeft me gevraagd om 
daar een terugblik van te geven: 

- Achtereenvolgend zijn er 4 werkgroepen opgericht: PUO/FD, sociaal-
cultureel, erfgoed/museum en communicatie. 

- Met deze werkgroepen hebben we telkens sterke realisaties neergezet. 
- Farmaleuven Info bestond al, maar we hebben 3 opeenvolgende 

hoofdredacteurs gekend met ongeveer 45 uitgaven. In elke uitgave heb ik 
leuke dingen teruggevonden. 

- Heel wat collega’s hebben zich ingezet waardoor we meerdere aanpassingen 
hebben doorgevoerd in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur, de Raad 
van Bestuur en het secretariaat. 

- De statuten zijn 2 maal herzien om mee te gaan met de ontwikkelingen in de 
universitaire wereld, de vzw regelgeving en in Farmaleuven zelf. 

- Het systeem en de werkwijze van de verkiezingen voor de Raad van Bestuur 
zijn aangepast en vereenvoudigd. Vertegenwoordigers van Farmaceutica 
(studenten) en Jong Farmaleuven werden in de Raad van Bestuur 
opgenomen. 

- Farmaleuven heeft een nauwe en vruchtbare samenwerking met de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen ontwikkeld die op vele gebieden positieve 
resultaten brengt: PUO, Farmacologische Dag, Jong Farmaleuven, Erfgoed, 
promotieplechtigheid, en nog meer. 

- Farmaleuven heeft een sterke band met de Alumni Lovanienses en de 
KU Leuven. 

- Betrokkenheid van jonge collega’s is een belangrijke doelstelling geweest in 
de laatste jaren met de oprichting van Jong Farmaleuven als zichtbaar 
resultaat. Het nieuwe voorzitterschap is eveneens een duidelijk signaal 
samen met de missie/visie oefening die de nieuwe voorzitter op gang heeft 
gebracht.  

- Duurzaamheid is dan weer een ander uitdaging die heeft geleid tot de 
oprichting van het Farmaleuven Fonds als onderdeel van het Leuvens 
Universitair Fonds. Daarmee verzekert Farmaleuven zich van duurzaamheid 
van de financiële middelen voor erfgoed, prijzen, beurzen en navorming. 
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- Met de verkiezing van de Alumnus van het Jaar, die in de startblokken staat, 
kan Farmaleuven zichtbaarheid en erkenning geven aan dynamische en 
jonge leden die in hun vakgebied bijzondere prestaties neerzetten. 

Goede herinneringen? Ja zeker. De inzet van zo vele collega’s, jong en minder 
jong, voor de activiteiten van Farmaleuven in het dagelijks bestuur, de Raad 
van Bestuur, de navorming, erfgoed, communicatie, Farmaleuven Info, het 
secretariaat en de sociaal-culturele initiatieven. De vriendschap van al deze 
mensen en hun enthousiaste bijdragen zijn stuk voor stuk mooie geschenken. 
Daar ben ik dankbaar voor. Maar ook de samenwerking met de faculteit, haar 
professoren en medewerkers evenals met de andere kringen en verenigingen 
van apothekers, artsen en de KU Leuven hebben veel voldoening gegeven. 

De toekomst? Ha! ‘Tene quod bene’ zeggen 
sommigen. Maar daar wil ik zeker aan toevoegen: 
“bluven prober’n, ni afgeve” zoals mijn 
fietskompanen in de Westhoek zeggen, blijven 
aanpassen, vernieuwen, maar telkens kwaliteit 
brengen in samenwerking en met respect voor alle 
actoren die ons omringen. Om samen te zorgen 
voor de geneesmiddelen voor hen die ze nodig 
hebben.” 

Johan Van Calster 
Past Voorzitter Farmaleuven 

“als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg” Milton Berle 
Wel, aan verbeeldingskracht ontbreekt het niet bij Farmaleuven en haar leden. 
De recente brainstorm met de werkgroep missie-visie is hier het goede bewijs 
van. Kernwaarden als ‘ambitie & enthousiasme’, ‘excellent & verrijkend’, ‘zorg 
voor morgen’ zijn geen loze begrippen voor Farmaleuven. 
Met enige trots mag ik u, in naam van de werkgroep en de Raad van Bestuur de 
vernieuwde missie en visie voorstellen. Deze kan u lezen op p. 28 

Uitdaging zal er nu in bestaan om deze missie-visie geen dode letter te laten 
worden. Vertaling naar een echt actieplan 2014-2015 staat hoog op de agenda. 
Hebt u suggesties, wensen voor het nieuwe 
werkjaar: stuur een mailtje naar 
Farmaleuven@pharm.kuleuven.be 

Namens Farmaleuven wens ik U een deugddoende 
vakantie, met veel zon & inspiratie! 

Hilde Deneyer 
Voorzitter Farmaleuven   

mailto:Farmaleuven@pharm.kuleuven.be
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MISSIE EN VISIE 

 FarmaLeuven verenigt de afgestudeerden van de Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen van de KU Leuven in een open, dynamische sfeer.  

 FarmaLeuven houdt rekening met de diversiteit onder haar leden in 
verschillende generaties en met de verscheidenheid van hun carrières.  

 FarmaLeuven hecht veel belang aan de maatschappelijke en ethische rol die 
haar leden vervullen in een snel evoluerende wereld.  

 FarmaLeuven organiseert netwerkbijeenkomsten en sociale activiteiten en 
neemt initiatieven voor continue professionele ontwikkeling voor haar 
leden.  

 FarmaLeuven voert een open dialoog met haar leden en stimuleert hun 
betrokkenheid bij haar werking.  

 FarmaLeuven onderhoudt contacten met professionele organisaties binnen 
en buiten de gezondheidssector en met andere Alumniverenigingen.  

FarmaLeuven  
24-05-2014 
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VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
24 MEI 2014 

De zeer matige belangstelling van de leden van Farmaleuven voor deze 
jaarlijkse vergadering werd ruimschoots gecompenseerd door de enthousiaste 
aanwezigheid van een veertigtal jubilarissen van het promotiejaar 1964. 
In de kapel van het Museum HistarUZ aan de Kapucijnenvoer te Leuven werd 
naar goede gewoonte een mis opgedragen ter nagedachtenis aan de overleden 
leden van Farmaleuven. Dan nam voorzitter collega Johan Van Calster het 
woord om allen welkom te heten en kon de secretaris, prof. Pieter Annaert, het 
verslag van het jaar 2013 voorstellen. Collega Marnix Slachmuylders, 
penningmeester, toonde uitgebreid het financiële beleid van het afgelopen 
werkjaar en maakte een gezonde begroting op voor het lopende jaar. 
Collegae Marc Lontie en Jef Totté kregen de gelegenheid om de werking van 
OGAAL voor te stellen, waarbij Belgische apothekers actief steun verlenen aan 
de gezondheidszorg in Congo. 
Decaan prof. Alfons Verbruggen maakte in zijn toespraak het verschil tussen de 
opleiding in de jaren zestig en de huidige situatie. In 50 jaar heeft het 
farmaceutisch onderwijs heel wat waters doorzwommen; niet alleen op gebied 
van onderwijs zelf, maar ook op gebied van locatie en infrastructuur. 
De voorzitter van de jubilarissen 1964, apotheker Schoofs, dankte het bestuur 
van Farmaleuven voor de uitnodiging en vertelde aan de aanwezigen over zijn 
herinneringen tijdens zijn studiejaren (zie tekst). 
Om het administratieve gedeelte van de Statutaire Vergadering af te sluiten, 
nam collega Johan Van Calster afscheid als voorzitter van Farmaleuven en gaf 
hij de vijzel door aan collega Hilde Deneyer, huidig ondervoorzitter. Ze beloofde 
met hart en ziel te zullen werken aan de vooruitgang van onze alumni-
vereniging, en het jarenlange werk van de past-voorzitter met even veel ijver 
en inzet voort te zullen zetten. 
Dan was het de hoogste tijd om de jubilarissen een erediploma en een 
herinneringsmedaille aan te bieden. Een frisse drink en een groepsfoto op de 
banken van het oude auditorium besloten deze gezellige bijeenkomst. 

Guy Gilias 
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REÜNI JUBILIEUMJAAR 1964 

Geachte collega voorzitster, geachte heer decaan, beste dames en heren 
professoren, beste medejubilarissen en partners, geachte collegae, leden van 
Farmaleuven. 

Het is amper te geloven! 50 jaar geleden hebben we Leuven als student 
verlaten. Ik beschouw het als een eer om bij deze plechtige viering namens 
onze promotie het woord te mogen voeren en even terug te blikken over ons 
verleden in Leuven en nadien in ons beroepsleven. Je moet me wel 
verontschuldigen dat ik dit doe vanuit de hoek “ Hoe ik het ervaren heb! ”. 

Gezien er tot 1969 in het laatste jaar apotheker  een stage gold van  volle 12 
maanden, staan er op de traditionele foto die je op het scherm geprojecteerd 
ziet en die  genomen is tijdens onze promotie op 11 juli 1964, de pechvogels 
van september niet op. 

Gestart in onze eerste kandidatuur met 169, telt onze promotie 49 apothekers, 
20 meisjes en 29 jongens. Spijtig genoeg zijn er al 9 van ons heengegaan. 
Tijdens ons dinertje hebben we hierbij reeds stilgestaan. Terloops dit: 90 jaar 
geleden studeerde aan onze toenmalige Franstalige universiteit Leuven, 
12 jongens en 1 meisje af als apotheker. Zij was de eerste vrouwelijke 
apotheker. 

1964, het jaar van onze promotie, was niet alleen een goed wijnjaar, maar was 
ook een jaar met heel wat gebeurtenissen, die een invloed hebben gehad. Ik 
citeer er enkele: 

 het RIZIV werd opgestart; 
 de fameuze doktersstaking van dr. Wijnen; 
 België sluit een overeenkomst af met Turkije en Marokko: de migratie van 

de eerste in Turkse en Marokkaanse arbeiders. Nu 50 jaar later start de KU 
Leuven met een Master Islamitische Theologie en Godsdienst-
wetenschappen; 

 vanaf 1964 worden universitaire studies opengesteld voor alle 
humaniorastudenten; 

 de onlangs overleden Nelson Mandela werd tot levenslang veroordeeld; 
 Jean-Paul Sartre weigert de Nobelprijs voor literatuur; 
 en vooral Leuven Vlaams dat naar een hoogtepunt ging. Dit heb ik steeds 

aangevoeld, dat wij als studenten misbruikt werden voor wat er zich boven 
onze hoofden afspeelde. De koude oorlog tussen de professoren. Op het 
Farmaceutisch Instituut had prof. Castille zich in 1963 op de Vlaamse taalrol 
laten inschrijven. Dit werd niet in dank aanvaard door prof. Dequeker, prof. 
Lontie en de latere rector prof. De Somer. Met een grootse betoging en een 
staking tot gevolg.  
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Na 50 jaar afgestudeerd te zijn, behoren wij tot de nog levende getuigenis van 
een generatie apothekers, gevormd aan deze Katholieke Universiteit Leuven, 
door een schare gekende en vooral beruchte professoren, waarvan de 
herinnering nog steeds onveranderd in ons geheugen gegrift is. Professoren 
zoals Verhulst, D’Olieslagers, Louis, Koch en Robijns waren stuk voor stuk 
gevreesde examinatoren uit de schiftingsjaren van de kandidaturen. 

Maar echte apothekers zijn we pas geworden in de Van Evenstraat. Er bestond 
toen maar één soort apotheker, namelijk de artsenijbereider. We werden er 
opgeleid door  het quartet Castille, Dequeker, Lontie en Vanderhaeghe en hun 
assistenten van toen: Lemli, De Vliegher en Van Ooteghem, aangevuld door 
professoren die einde carrière waren of die andere oorden gingen opzoeken: 
o.a. prof. De Somer, Putzijs, Claes, Simonart, en anderen. Zowel prof. Castille 
als prof. Dequeker hebben veel betekend voor het Farmaceutisch Instituut. 

Professor Castille, de grote patron van het Farmaceutisch Instituut, was 
misschien een beetje afstandelijk, met zijn onafscheidbare sigaar, wanneer hij 
door het labo stapte. Met zijn Franse tongval – normaal, gezien hij vanuit de 
universiteit van Zurich naar hier werd gehaald. Hij was ook de drijvende kracht 
achter het toen nieuwe Farmaceutisch Instituut in de Van Evenstraat (1934). Hij 
gaf les zowel aan de Franstaligen als aan de Vlamingen, iets waar hij fier op 
was. Hem kunnen we best hoofdzakelijk situeren op het vlak van de organische 
farmaceutische scheikunde, de toxicologie en de bromatologie. Op het 
examen, afgenomen in het smalle zaaltje naast zaal Couvreur, gezeten aan een 
tafel met een groene doek, deed hij ons beven. Tegen de meisjesstudenten kon 
hij vaderlijk lief zijn, vooral als er een knopje van hun bloesje meer los was. Wat 
prof. Castille ook siert is, dat hij niet rancuneus was. 

Zijn tegenpool, prof. Dequeker, was iemand met een geweldig visueel 
geheugen, schijnbaar minzaam, maar ‘pietje precies’. Hij was een West-
Vlaming en vooral zéér Vlaamsgezind, lesgevend met een vervelende eentonige 
stem. Wat we hem wel kunnen meegeven is dat zijn cursussen in een voor die 
tijd prachtige boekvorm waren uitgegeven. Naast het baanbrekend werk op het 
gebied van de vernederlandsing van het farmaceutisch onderwijs, legde hij zich 
ook toe op de beroepsverdediging en de beroepsethiek. Hij zat onder andere in 
de commissie voor de afschaffing van de medisch farmaceutische cumulatie 
(12.04.58). In 1964 waren er nog 880 cumuleurs !!!! Ook in de commissie tot 
oprichting van de Orde der Apothekers (1961) was hij actief. Het 
wetenschappelijk onderzoek was ook voor hem. Farmacognosie en de 
galenische farmacie waren zijn vakken voor ons. Van hem blijft mij persoonlijk 
vooral bij dat hij weigerde als begeleidende prof mee op stagereis te gaan, toch 
een hoogtepunt in ons stagejaar. Hij had mij gevraagd om een stagereis naar 
Duitsland in te richten. Hij zou wel zorgen voor de nodige kontakten. Maar, 
democraten zoals we steeds geweest zijn, gaf een meerderheid van onze 
promotie de voorkeur aan een stagereis naar Frankrijk en Zwitserland (Parijs – 
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Lyon –Vevey – Dijon). Bijgevolg was toenmalig assistent Van Ooteghem onze 
begeleider. In tegenstelling met prof. Castille, was deze laatste allergisch voor 
meisjesstudenten. 

Nummer drie was professor Lontie: een heel speciale persoonlijkheid, nog 
ongehuwd en inwonend bij zijn moeder; een beetje verlegen met doorgaans 
een glimlachje op zijn rond gezicht, maar een zeer intelligent iemand. Zijn 
examen over ‘analytische chemie’ was dan ook als een vogelschrik voor ons als 
studenten van het eerste jaar apotheker. 

En dan hebben we professor Vanderhaeghe, een beetje verlegen iemand, de 
goedheid zelve, zeker op het examen. Wij mochten hem ervaren in zijn eerste 
jaren als prof. Met een zachte stem in een ietwat beschaafd Westvlaams gaf hij 
ons les. Ondertiteling was misschien soms welkom. 

Ook in de apotheek is er veel veranderd en geëvalueerd gedurende die 50 jaar. 
Zowel wetenschappelijk, administratief als deontologisch. 

Als afgestudeerde apotheker van deze katholieke universiteit, was het in 1964 
deontologisch verboden condooms in huis te hebben, laat staan ze af te 
leveren. Enkele jaren later werd de wetgeving gewijzigd en werden we 
verplicht condooms aan te bevelen en af te leveren aan jonge mogelijke 
tienermoeders.  

Een reclamepancarte van Aspirine of Vichy  kon u al voor de Orde brengen  met 
mogelijk een blaam tot gevolg. Alle producten moesten minstens achter glas 
staan. De patiënt mocht het zelf niet kunnen nemen. 

Homeopathie deed zijn intrede, naast een vernieuwde fytotherapie en andere 
alternatieve geneeswijzen. 

Allerlei nieuwe moleculen, waarvan we in de Van Evenstraat nooit hadden 
gehoord, doken op. De generieken, het voorschrijven op stofnaam, … deden 
hun intrede. 

Gelukkig waren er de postuniversitaire lessen en allerlei bijscholingen. 

In 1971 krijgen we de invoering van de BTW. 

Eén van de grootste beslissingen, die ooit in België op het gebied van de 
farmacie getroffen werd, is de wet op de spreiding der officina’s en dit in 1973. 
Deze wet is ondertussen al wel enkele malen aangepast en zal nog worden 
aangepast. 

De informatica in al zijn facetten deed zijn intrede. Te veel om hier over uit te 
wijden. Het brengt mee dat men soms meer met zijn pc bezig is dan met de 
patiënt. Dit ervaren we trouwens ook bij andere beroepen. Maar de 
informatica heeft ook zijn positieve kanten. Ook al zijn er nog heel wat vragen 
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bij het gedeeld –farmaceutisch dossier, het e-mailvoorschrift en de tarificatie 
per geneesmiddeleneenheid, voor de collegae die aan welzijnszorgcentra 
leveren, en welke nu in de pijplijn zitten. Ook de relatie tussen de huisartsen en 
ons als apothekers kreeg een voorbeeldige ontwikkeling met een wederzijds 
respect en een vraag tot samenwerking. Zeker in het kader van de verdere 
digitalisering van de welzijnszorg in de eerst komende jaren. 

Ook de opleiding tot apotheker kende een grondige verandering, maar 
daarover heeft de decaan het reeds gehad. Wel adviseer ik de heer decaan, als 
hij er nog niet is geweest, een bezoek te brengen aan ‘de apotheek van de 
toekomst’ in Heusden-Zolder. 

Het woord ‘artsenijbereidkunde’ heeft van zijn inhoud verloren. Wij waren 
echte ‘pillendraaiers’, echte bereiders. Hoeveel huisartsen hebben we niet 
leren voorschrijven? Maar de nieuwe uitnodiging om de apotheker een 
invulling te geven in de rol van adviesgever, is dan weer een herwaardering van 
ons beroep en tevens een garantie op onze toekomst. Denken we maar aan de 
persoonlijke medische fiche, die nu volop zijn beslag kent, en de voortgezette 
farmaceutische zorg bijvoorbeeld bij astmapatiënten. De farmaceutische zorg 
behoort immers tot één van de basistaken van ons beroep. 

Beste jaargenoten, 

De voorbije 50 jaren hebben we op beroepsmatig gebied, intens kunnen 
genieten vooral dank zij onze basisopleiding aan deze universiteit. Het is dan 
vandaag ook het moment om onze dank uit te spreken aan alle professoren van 
toen en van daarna. 

Mag ik tot slot, in naam van alle jubilarissen, het ganse bestuur van 
Farmaleuven bedanken voor de uitnodiging en het organiseren van deze 
viering. In het bijzonder wil ik Sonja Wuyts, de secretaresse van Farmaleuven, 
bedanken voor de steun die ze verleende hetzij per telefoon, hetzij per mail, 
welke heeft bijgedragen tot de organisatie van deze dag. 

Tijdens haar afwezigheid de laatste twee maanden werd zij op een perfecte 
wijze vervangen door de voorzitter en de secretaris van Farmaleuven, waarvoor 
ook onze speciale dank. 

Ik dank u. 
Roger Schoofs  
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN FARMALEUVEN 2013 

Verslag van de secretaris Pieter Annaert, over het jaar 2013 

Momenteel heeft Farmaleuven 575 leden (cfr. 934 leden in 2011; 676 leden in 
2012, 587 leden in 2013) 

De vorige statutaire vergadering vond plaats op 15 juni 2013. 

Overzicht van de activiteiten van het jaar 2013: 

1. Het dagelijks bestuur vergaderde 10 x, de raad van bestuur 3 x en 1 x ASV. 

2. Op 2/03/2013 werd er een Farmacologische Dag ingericht. Er waren 149 
inschrijvingen. Onderwerp: ‘Zeldzame Aandoeningen’ 

3. Voor het Post Universitair Onderwijs met als thema ‘Voeding en Obesitas’, 
waren er 185 inschrijvingen. 

4. Er werd actief deelgenomen aan de vergaderingen van de overkoepelende 
Alumni Vereniging van de  KU Leuven en aan de werking van OGAAL. 

5. Farmaleuven afgevaardigden namen ook deel aan volgende projecten:  
Vesaliusjaar 2014, samen met KU Leuven, stad Leuven, Museum M en 
Alfagen 

6. Werkgroepen:  

 de werkgroep Socio-Culturele Activiteiten: op vrijdag 27 september 2013 
konden leden naar een optreden van Scala in de Sint-Jan De Doperkerk 
van het Groot Begijnhof te Leuven gevolgd door een receptie. 

 de werkgroep PUO kwam samen om de programma’s van de bijscholing 
uit te werken en te evalueren.  

 de werkgroep Museum en Cultureel Erfgoed ijverde voor de verdere 
uitbouw van een museum. 

7. De redactie van ‘Farmaleuven Info’ zorgde voor 3 edities van ons tijdschrift 
(april, juli, december) dat aan de meerderheid van de leden electronisch 
wordt verzonden. Enkel leden die de verhoogde lidmaatschapsbijdrage 
betalen krijgen nog een papieren exemplaar. 

8. In 2013 werden de Farmaleuven-prijzen toegekend aan Stephanie Brecx 
(Geneesmiddelenontwikkeling) en Eline Simons (Farmaceutische Zorg). 

9. Farmaleuven ondersteunde de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
bij de organisatie van de promotieviering op zaterdag 14 september 2013. 

10. Jong Farmaleuven organiseerde in 2013 volgende activiteiten: Bezoek aan 
de Stella-brouwerij (januari 2013), BBQ (april 2013), fietstocht (september 
2013), Open vergadering (oktober 2013) en After Work Party (november 
2013). Jong FL vergaderde 7 x in 2013. 

11. Webstek van Farmaleuven werd voortdurend geactualiseerd door het 
secretariaat.  
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DE ‘CUBERDON’ EN DE APOTHEKER 

Apr. Hugo Leupe 
Leupe.hugo@skynet.be 

Toen collega Paul Larmuseau en ikzelf in 2003 ons boek ‘De apotheker 
uitvinder’ uitgaven, wisten we dat het niet volledig zou zijn. 
In de ‘Berichten’ van ‘De West-Vlaamse’ *apothekersvereniging+ werd reeds 
gesproken over de lippenstift uitgevonden door apr. Paul Baudecroux en de 
elixir Becherovska door apotheker Becher in Carlsbad. Nu hebben we er nog 
één ontdekt: de cuberdon.  
De cuberdon wordt ook nog ‘Gentse neus’ genoemd of ‘tsjoepke’, ‘topneus’ of 
‘neuzeke’, omdat de vorm gelijkt op een neus. Ze wordt in het Frans ‘chapeau  
du curé’  genoemd, omdat ze volgens sommigen zou uitgevonden zijn in de 
19e eeuw door een pastoor.  
‘Cuberdon’ komt van ‘kuper’ = kegeltje. De naam ‘Gentse neus’ is verzonnen 
door de uitvinder apr. De Vynck uit Gent in 1873.  
Het hoofdbestanddeel is Arabische gom die te vinden is in Soedan. In het 
dagblad ‘De Gentenaar’ lezen we de bereidingsmethode: toen de apotheker 
een mislukte siroop na enkele dagen onderzocht stelde hij in 1873 vast dat die 
siroop na enkele dagen een korst bevatte terwijl de kern nog vloeibaar was. De 
cuberdon was geboren!  
De confiseur Geldhof in Eeklo, die de cuberdon maakt sinds 1954, zou de stiel 
geleerd hebben bij een kleinzoon van de uitvinder. Wekelijks verkoopt Geldof 
drie miljoen cuberdons of 45 000 kg per jaar. Hun bereidingsmethode is als 
volgt: de suikermassa wordt op smaak gebracht door de fijne aroma’s van 
framboos, rood fruit, Arabische gom. De piramide-vormige holtes van de 
typische vorm worden opgevuld met vloeibare suikermassa en dan gebakken in 
een zachte oven. Het dun korstje rondom is gekoelde suiker. Zo weten we dat 
de bereiding 7 dagen duurt en met 100 procent natuurlijke stoffen gemaakt is. 
De cuberdons mogen maar enkele weken bewaard worden, dan zijn ze op hun 
best.  
Een andere merknaam is de cuberdon ‘Leopold 1’, die gemaakt worden in 
Seraing door M. Maenhout. De naam van Leopold 1 zou verwijzen naar het 150 
jarig verleden van België, maar ook door de opkomst van nieuwe 
streekgerechten. Omdat Leopold 1 op 21 juli zijn eed aflegde, maken ze 
verpakkingen van 21 cuberdons. De luxeverpakking wordt mee betaald.  
Op Google is heel wat informatie te vinden. De bereiding van de ‘Leopold 1’ 
cuberdon is te lezen op internet en via hun website. Ook ‘ you tube’ geeft enige 
informatie. 
Ik wens u veel genot bij het proeven van de cuberdons. 
  

mailto:Leupe.hugo@skynet.be
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KIELH’S  STORE 

In mijn zoektocht naar apothekers uitvinders heb ik onlangs een nieuwe 
ontdekking gedaan,1 namelijk een parfumerieketen genoemd ‘Kielh ‘ store’ 
opgericht door apotheker John Kiehl, die zich in 1851 vestigde op de 3rd 
Avenue 109 10003 New York. 

Hij specialiseerde zich in kosmetische producten met een aangename geur, met 
zachte bestanddelen en met een geringe hoeveelheid aan bewaarmiddelen. De 
verpakkingen bestaan uit recycleerbare grondstoffen. 

Zijn specialiteiten proberen zoveel mogelijk lichte huidaandoeningen te 
herstellen zonder de chemische producten van de doktersrecepten. 
Het zijn vooral gezichtslotions, tonics en bodylotions. In 1921 was de ‘Kiehl’s 
musk’ een topper; ook de ‘dermatologist solutions’ kenden  een groot succes.  

In  het jaar 2000 werd Kiehl’s Store  overgenomen door het Franse L’Oreal. 

In 2011 vierde het bedrijf de 160ste verjaardag van Kiehl’s Store met de 
lancering van een nieuw succesproduct: ‘The magic elixir hair’.  

Vandaag zijn er 250 vestigingen in de ganse wereld. In België vind je een 
vestiging in Antwerpen (Lombardenvest 80), in Gent (Koestraat 18) en in 
Brussel in de Guldenvlieslaan 34. 

Je wordt er vriendelijk ontvangen met een gratis typebepaling van je huid. In 
elke vestiging zie je een foto van John Kielh. 

Via de zoekmachines Google en Wikipedia krijg je meer informatie over de 
producten. 

Veel zoekgenot. 

Apr. H. Leupe 
  

                                                           
1
 Paul Larmuseau en Hugo Leupe, ‘De apotheek, bakermat van uitvinders’, 2003, AVK Kortrijk. 
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DE GESCHIEDENIS VAN FARMACIE 
HUMBLE IN MUSEUM HISTARUZ (LEUVEN) 

Guy Gilias 

De opstand van deze apotheek komt uit een herenhuis in de Herestraat in 
Rekem. Hier had dokter Frans Humblé (1818-1900), grootvader van de laatste 
dokter wijlen Frans Humblé († 1979), zijn praktijk sinds 1879. Deze laatste was 
een cumulerend geneesheer en mocht dus geneesmiddelen bereiden en 
verkopen. De wet op de cumul was in voege gekomen om de zieken op het 
platteland, waar geen of weinig voorziening van geneesmiddelen voorhanden 
was, een goede gezondheidzorg te leveren. Bij het invoeren van de 
vestigingswet voor apothekers, begin jaren 1970, werd aan de cumulerende 
geneesheren gevraagd de verkoop van geneesmiddelen vrijwillig op te geven.  
In het grote gebouw, eigendom van mevrouw M. Opdebeeck, echtgenote van 
wijlen dokter F. Humblé, waren twee apotheken ingericht. Een sobere zwarte 
hoekrek met laden en opstand, en een klein zwart toogmeubel. 

In een andere kamer bevond zich deze bruine apotheek, stijl Napoleon, met 
twee grote wandmeubels en een smallere opstand. Een wandmeubel bevat 
deuren, de beide andere onderkasten zijn voorzien van schuiven. Een fijn 
gouden lijnenspel op de schuiven met porseleinen trekknoppen zorgen voor 
een elegant geheel van de onderkasten. De summier gebeeldhouwde 
kolommen tussen de rekken van de wandkasten zijn eveneens versierd met 
een gouden randversiering. Het eenvoudige fronton met dezelfde vergulde 
randlijnen zorgt voor een licht, sober en vrolijk geheel.  

In 1985 verleende mevrouw Opdebeeck aan de vzw ‘Renovatie Rekem’ en de 
feitelijke vereniging ‘De Museumvrienden’ het gratis gebruik v an een lokaal op 
het gelijkvloers van de woning, om als apotheekmuseum ingericht te worden 
voor de nog aanwezige zwarte apotheek.  

De apotheek die thans in museum HistarUZ te bewonderen is kwam in privé 
bezit in 1991, na spanningen tussen de Heemkundige Kring van Oud-Rekem en 
de eigenares. Eind 2013 werd de hele verzameling afgestaan aan het museum 
te Leuven. 

Alle tentoongestelde voorwerpen in de opstanden en in de aanpalende 
museumruimte komen uit een privé verzameling. Ze hebben niets te maken 
met de apotheek van dokter Humblé. Het museum wil hier een zo ruim 
mogelijk beeld scheppen van de geschiedenis van een publieke apotheek, met 
een uitgebreide waaier van verpakkingsmaterialen, gebruiksvoorwerpen en 
instrumenten uit de apotheek van weleer. De evolutie van geneesmiddelen 
wordt er getoond vanaf de kruidengeneeskunde uit de 18e eeuw tot de 
farmacie met specialiteiten van de jaren 1950. 
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VESALIUSJAAR 2014 
TENTOONSTELLING KRUIDTUIN 

VESALIUS 1514-2014 

In de herfst van 2014 staat Leuven in het teken van de 
500ste verjaardag van Andreas Vesalius (1514-1564), 
alumnus van de Leuvense universiteit en de 
grondlegger van de anatomie en de moderne 
geneeskunde.  KU[N]ST Leuven vzw organiseert daarom 
in samenwerking met allerlei culturele, weten-
schappelijke en toeristische partners het stadsproject 
Vesalius 1514-2014. Het boeiende en omvangrijke 
programma bestaat uit een ruim aanbod aan 
tentoonstellingen, podiumkunsten, wetenschappelijke 

beschouwingen en stadsverkenningen waar zowel inwoners, liefhebbers, 
experts als passanten van kunnen genieten.  

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

Gelijklopend met de tentoonstelling werkt KU[N]ST Leuven samen met andere 
spelers uit de regio om het thema, het menselijk lichaam, op verschillende 
manieren te benaderen. Een greep uit het aanbod: 

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

Vesalius is onlosmakelijk verbonden met de Leuvense universiteit. De 
alumnivereniging farmacie Farma Leuven laat zich in het Vesalius-jaar daarom 
niet onbetuigd. In 1738 legde de universiteit een kruidtuin aan voor de 
studenten geneeskunde. De kruidtuin is daarmee de oudste van België. Farma 
Leuven organiseert een tentoonstelling in de oranjerie waarin de 
geneeskrachtige kruiden en planten die Vesalius beschreef in zijn ‘Consilia’ 
(raadgevingen voor de behandeling van bepaalde aandoeningen) centraal 
staan. Hedendaags kunstenaar Bob Verschueren (BE) komt met een organische 
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en botanische artistieke interventie. Omdat de kruidtuin op zijn mooist is 
tijdens de zomermaanden, opent de tentoonstelling al in die periode.  

Iedereen is in het najaar van 2014 uitgenodigd om intensief deel te nemen aan 
een waaier van ontdekkingen, wetenschappelijke en artistieke ervaringen.  

http://www.farmaleuven.be 



43 
 

ANDREAS VESALIUS 

TENTOONSTELLING 

KRUIDTUIN, Kapucijnenvoer 30, LEUVEN 

5 JULI TOT 28 SEPTEMBER 2014 

DE KRUIDENGENEESKUNDE VAN ANDREAS VESALIUS 

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

Samen met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, met KU[N]ST 
Leuven en met de Erfgoedcel van de stad Leuven, stelt de Alumnivereniging 

Farmaleuven een VESALIUSEVOCATIE op in de Kruidtuin van de stad 

Leuven om de sfeer weer te geven van het werken met geneeskrachtige 
kruiden zoals door Vesalius gestalte gegeven: 

- opstelling van 16e-eeuws laboratorium/kruidenapotheek met eigen-

tijdse apparatuur; 

- verwerking van geneeskrachtige kruiden tot medicijnen in 16e eeuw; 

- toetsen aan hedendaagse kruidengeneeskunde; 

- leuke zoektocht op maat van gezinnen met kinderen met afwisselende 

en spannende opdrachten over de wondere wereld van Vesalius en de 

kruidengeneeskunde; 

- wisselwerking met het plantsoen medische kruiden in de kruidtuin en 

geneeskruiden van Vesalius; 

- informatie over de tentoongestelde apparaten; 

- informatiebrochure over Vesalius als kruidenkenner. 

Deze unieke tentoonstelling is GRATIS te bezoeken in de oranjerie van de 
Kruidtuin, Kapucijnenvoer 30, Leuven. 

OPEN: van 5 juli tot 28 september 2014   GRATIS TOEGANG 
 14 uur tot 18 uur (gesloten op maandag) 
 016/27 23 81 www.leuven.be 
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VERSLAG: OPENING TENTOONSTELLING 
DE KRUIDENGENEESKUNDE TEN TIJDE VAN ANDREAS VESALIUS 

Tentoonstelling geopend vanaf 5 juli 2014 tot en met 28 september 2014 van 
van 14u tot 18u (maandag gesloten) in de oranjerie van de Kruidtuin te Leuven. 

In het jaar 2011 nodigde onze alumni zustervereniging van geneeskunde 
ALFAGEN ons uit voor een eerste aftastende vergadering ter gelegenheid van 
een herdenking van de 500ste verjaardag van Andreas Vesalius in 2014. Dat 
initiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een reeks van succesvolle ideeën 
die uitgewerkt werden door een groep enthousiaste deelnemers tijdens vele 
vergaderingen. Niettegenstaande de officiële opening van het Vesaliusjaar 
aanvangt in oktober 2014, werd reeds enkele maanden geleden een opgeknapt 
anatomisch theater weer ingehuldigd met de voorstelling van een Nederlandse 
vertaling van één van de boeken van de ‘Fabrica’ van Vesalius en kondigde 
prof. em. Luc Missotten een komende tentoonstelling aan op deze locatie. 

Ook Farmaleuven gaf een vroege aftrap van de Vesalius herdenking in de 
Kruidtuin te Leuven. 0p 4 juli werd in de oranjerie een opstelling van een 
kruidenapotheek ingehuldigd, zoals die er ten tijde van Vesalius moet uitgezien 
hebben. Bij die gelegenheid stelde Farmaleuven ook de uitgave voor van een 
boekje ‘Consilia – Medische raadgevingen van Vesalius’, de Nederlandse 
vertaling van passages waarin Vesalius het gebruik van geneeskrachtige planten 
aanraadt aan zieken die hem om raad vroegen. 
Samen met een bezoek aan de rijkdom en de verscheidenheid van een echte 
botanische tuin, nog steeds van belang voor de medische wetenschap, en met 
een parcours speciaal voor kinderen dat Mooss vzw ontwikkelde, is dit geheel 
zeker een uitstap waard. 

Een grote groep genodigden genoot zichtbaar van de openingsceremonie. Een 
volgelopen oranjerie van de kruidtuin luisterde aandachtig naar het woord van 
welkom van de past-voorzitter van Farmaleuven, apr. Johan Van Calster, die 
onmiddellijk apr. Guy Gilias (erfgoedcommissie Farmaleuven) de gelegenheid 
gaf het waarom en de omstandigheden van deze tentoonstelling te vertellen. 
Met dank aanvaardde de schepen van cultuur van Leuven, mevrouw Denise 
Vervoort, een exemplaar van de ‘Consilia’, waarna ze het grote belang belichtte 
van deze unieke tentoonstelling met een uitzonderlijk thema binnen de globale 
herdenking van Vesalius. Het culturele erfgoed van de stad en de universiteit 
werd er zeker door benadrukt. Professor Gert Laekeman van de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen maakte duidelijk dat de leer en de kennis van 
de kruiden in de geneeskunde van heel groot belang is en dat het doordacht en 
oordeelkundig gebruik van kruiden in de geneeskunde bijlange niet voorbij 
gestreefd is. Integendeel.  
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Tenslotte prees de vicerector voor cultuur en alumniwerking van de KU Leuven, 
mevrouw Katlijn Malfiet, de mooie en unieke samenwerking tussen de stad 
Leuven en de universiteit in het bestaan van KU[N]STLeuven, een organisatie 
die reeds meerdere projecten verwezenlijkte (o.a. de recente opening van het 
anatomisch theater) en nu ook mee aan de basis ligt van deze tentoonstelling. 

Apr. Van Calster dankte tenslotte nog oprecht allen die zo intens hebben 
meegewerkt aan de realisatie van dit opzet: de alumnivereniging van 
geneesheren ALFAGEN, Farmaleuven, de Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen, de vrijwilligers van HistarUZ voor de opbouw van de 
kruidenapotheek, Erfgoedcel Leuven en Kunst Leuven, de medewerkers van de 
Kruidtuin en kunstschilder Leon De Borger (Lejon-art)! 

Farmaleuven bood dan een aangename receptie aan.  
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‘CONSILIA’ WORDEN IN LEUVEN LEVEND 
ARTIKEL UIT ‘DE APOTHEKER’ 

 
‘Vesalius, veel meer dan een anatoom’ 

Veel uitleg bij de naam Andreas Vesalius (Andreas van Wesele, 1514-1564) 
hoeven we in dit Vesaliusjaar niet meer te geven. En toch heeft ook Vesalius een 
aantal kantjes die we minder goed kennen. Zo was hij een echte kenner van 
geneesmiddelen. Dat komt duidelijk naar voor in de negen ‘consilia’ die van zijn 
hand zijn. Zeven daarvan zijn nu door de Leuvense apotheker Guy Gilias 
minutieus vertaald. Ze vormen de leidraad van een unieke tentoonstelling die 
deze zomer in de Kruidtuin van Leuven plaatsvindt. 

Désirée De Poot 

Fascinatie is een understatement. Apotheker Guy Gilias – nu met pensioen – en 
zelfs zijn woning ademen ‘farmacie’. Jarenlang heeft apotheker Gilias zich 
gebogen over de Latijnse consilia van Vesalius. “Vesalius heeft die in het oud 
Latijn geschreven en dat maakte het nog moeilijker”, zegt hij. Heel wat kruiden 
bestaan trouwens niet meer en konden alleen via nauwgezet opzoekwerk 
worden gereconstrueerd. 

Vesalius als kruidenkenner… Zo is hij toch niet bekend geraakt. Maar uit zijn 
geschriften blijkt dat hij de farmacie zeer goed kende. Dat zal ook wel gelegen 
hebben aan het feit dat Vesalius een apothekerszoon was. Andreas van Wesele 
senior was hofapotheker, eerst in dienst van Margaretha van Oostenrijk, later 
van Keizer Karel. En zijn jongere broer Nicolas was ook al apotheker. Bovendien 
hadden zijn grootvader, die geneesheer was, en zijn overgrootvader, ook al een 
geneesheer, een goedgevulde bibliotheek nagelaten. 

Vesalius deed, net zoals zijn tijdgenoten, aan polyfarmacie. “We weten dat 
Vesalius voor de behandeling van een beperkt aantal aandoeningen therapieën 
had”, verduidelijkt apotheker Gilias. “Voor cataract, nierstenen, syfilis, 
epilepsie, oorsuizen, ulceraties en neusbloeden gebruikte hij in 18 verschillende 
artsenijvormen ongeveer 80 plantaardige simplicia, een tiental dierlijke en vijf 
anorganische producten en 16 preparaten.”  

Vesalius koos er bovendien voor om vooral met lokale middelen te werken. In 
zijn Chinabrief (een antwoord op een brief van zijn vriend Joachim Roelants) 
schrijft hij dat “we met het beste gevolg zelfs onze gewone binnenlandse 
geneesmiddelen kunnen aanwenden…”  

Apothekers 

Zelf een uitstekend kruidenkenner, liep Vesalius niet erg hoog op met de 
apothekers. Guy Gilias gelooft bovendien dat Vesalius zijn mening nog scherper 
was dan wat er in zijn geschriften is teruggevonden. Aangezien zijn vader 
hofapotheker was, moest hij toch een beetje op zijn woorden letten. Maar hij 
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had het duidelijk niet voor apothekers. Dat blijkt ook uit zijn thesis waarin hij 
het volgende schreef: “de officina’s van de apothekers gevuld zijn met remedies 
met barbaarse namen, laat staan met valse geneesmiddelen”. Hij klaagt er ook 
over dat de geneesheren de bereiding van geneesmiddelen aan apothekers 
hebben overgelaten. Daardoor is hun kennis van de simplicia verloren gegaan. 
In de Chinabrief, waar we het eerder ook al over hadden, beschuldigt hij de 
apothekers van bedrog, vervalsing en onwetendheid bij de verkoop van 
simplicia. 

En toch was ook opportunisme Vesalius niet vreemd. “Vesalius heeft inderdaad 
handig gebruik gemaakt van een officina van een apotheker in Bologna om het 
hart, de longen en de aanhangende delen van de ingewanden van een 
gevierendeelde veroordeelde in onder te brengen, zodat hij ze onmiddellijk kon 
onderzoeken”, zegt Guy Gilias. 

Tentoonstelling 

Zoveel kennis over de kruidengeneeskunde van Andreas Vesalius mag niet 
verloren gaan, vindt ook apotheker Gilias. Het Vesaliusjaar zou het ideale 
moment zijn om deze minder gekende kant van Vesalius in de kijker te zetten. 
Hij vond meteen steun bij de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, van de 
KU(N)ST Leuven, de Erfgoedcel van de stad Leuven en Ku[n]st Leuven. Onder de 
vlag van de alumnivereniging Farmaleuven wordt binnenkort een Vesalius 
Evocatie in de Kruidtuin van de stad Leuven opgesteld. “Zo kunnen we perfect 
de sfeer weergeven van het werken met geneeskrachtige kruiden zoals Vesalius 
dat in zijn tijd ook deed”, verduidelijkt Guy Gilias. “We hebben voor de 
zomerperiode gekozen omdat in die periode de meeste kruiden en planten die 
Vesalius ook gebruikte, in bloei staan.” 

De tentoonstelling richt zich niet alleen op apothekers, maar op iedereen met 
interesse voor geneeskrachtige kruiden én hun kinderen. “Mooss is een 
organisatie die prachtige projecten met kinderen doet. Zij staan in voor de 
animatie tijdens de tentoonstelling. Er is bijvoorbeeld ook een zoektocht op 
maat van gezinnen met kinderen”, zegt apotheker Gilias. “We zullen ook 
zorgen voor een wisselwerking met het plantsoen medische kruiden in de 
kruidtuin en de geneeskruiden van Vesalius. Maar bezoekers kunnen ook zien 
hoe de verwerking van geneeskundige kruiden tot medicijnen in de 16de eeuw 
gebeurde. Op de tentoonstelling is een 16de eeuws laboratorium/-
kruidenapotheek opgesteld met eigentijdse apparatuur. Vanzelfsprekend is 
daar ook uitleg bij voorzien.” 

Dit artikel kwam tot stand met de bijzonder hartelijke medewerking van Guy 
Gilias, die er graag ook het boekje ‘Kruidengeneeskunde ten tijde van Andreas 
Vesalius, Nederlandse vertaling en ontsluiting van de gebruikte plantaardige 
geneesmiddelen in de ‘Consilia’(1542-1562) van Andreas Vesalius voor 
uitleende. Dit boekje is ook op de tentoonstelling te koop.  
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OPTREDEN SCALA – 12 DECEMBER 2014 

Farmaleuven nodigt haar leden uit op een uniek en niet te missen Kerstconcert 
van Scala en Kolacny Brothers op vrijdag 12 december om 20u te Leuven in de 
Begijnhofkerk Sint-Jan-De-Doper. 

Info: Farmaleuven@pharm.kuleuven.be (persoonlijke uitnodiging volgt later) 

  

mailto:Farmaleuven@pharm.kuleuven.be
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JONG FARMALEUVEN 

We spreken over de 30steapril; een memorabele datum (vooral een goed 
gekozen datum, met 1 mei volgend) voor het Jong FarmaLeuven galabal, ons 
eerste galabal.  

Een dikke 2 jaar bezig en veel afwisseling in de activiteiten maakt dat ik vaak 
heb mogen zeggen dat het ‘de eerste keer’ was, maar dit was een mooie 
combinatie van onze ‘formelere’ activiteiten en de reeds befaamde 
afterworkparty. Zo werd er begonnen met een cava-receptie mét hapjes in de 
schaakbord-zaal op het eerste verdiep van Salon Georges. Een toplocatie, 
midden in hartje Leuven, met een zaal die perfect aan JFL eisen voldoet, 
namelijk een ruime dansvloer en een toog er vlak naast.  

Onze formele inleiding op nachtelijk feestgedruis in het vooruitzicht werd 
opgeluisterd door een brede waaier aan prominenten afkomstig uit onze 
moedervereniging en/of faculteit.  

Onder het motto ‘hoe later de avond, hoe schoner het volk’, bleef het volk 
toestromen en na de obligate toespraak van onze voorzitter kon het feest 
losbarsten onder de deskundige begeleiding van DJ Matt Hanssen. Een 
persoonlijk hoogtepunt was de slow en meezinger/schreeuwer op ‘Angels’ van 
Robin Williams alvorens verder te gaan in de vroege uurtjes.  

Voor de ongelukkigen onder jullie die er niet bij konden zijn, verwijzen we naar 
de JFL facebookpagina voor een groot aantal sfeerbeelden en natuurlijk ook om 
op de hoogte te blijven van verdere activiteiten is het daar te doen. 

Mattelaer Henri-Philippe, Communicatieverantwoordelijke JFL 
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BOEKBESPREKING 

‘De kruidengeneeskunde ten tijde van Vesalius’ 

Een Nederlandse vertaling en de ontsluiting van de gebruikte plantaardige 
geneesmiddelen in de ‘CONSILIA’ (1542-1562) (‘Medische Raadgevingen’) van 
Andreas Vesalius. 

Door zijn collega’s werd Vesalius vaak om raad gevraagd in moeilijke gevallen. 
Vesalius beantwoordde die vraag in een in het Latijn geschreven Consilium, een 
raadgeving voor de behandeling van de aandoening. 

Die Consilia werden geschreven tussen 1542 en 1562. 
Uit de negen gekende Consilia waarin Vesalius een 
behandeling schrijft met geneeskruiden, werden de 
desbetreffende passages in het Nederlands vertaald en 
verklaard door collega Guy Gilias. 

Het boekje geeft ook een korte biografie van Andreas 
Vesalius, behandelt de farmaceutische kennis van 
Vesalius en zijn relatie met apothekers. De auteur 
benadrukt eveneens Vesalius’ kennis van de simplicia en 
van de receptuur. 

Een verklarende begrippenlijst van de gebruikte 
medische termen in de tekst en een bondige beschrijving van de gebruikte 
plantaardige geneesmiddelen, maken het boekje leesbaar en begrijpelijk voor 
iedereen die interesse betoont voor de geschiedenis van de kruiden-
geneeskunde in het algemeen en vooral in de 16e eeuw van Vesalius. 

Een uitgave van Farmaleuven. 

46 blz, 15 x 19 cm. Prijs: 5 euro (verzendingskosten inbegrepen) 

Rekeningnummer: IBAN: BE31 6451 2072 8255 – BIC: JVBABE22   
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