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WOORD VOORAF 

Onder impuls van Prof. A. Heyndrickx, directeur van het labo
ratorium voor toxicologie aan de faculteit voor fannaceutische 
wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent, werd op 26 au
gustus 1976 het eeuwfeest van dat laboratorium herdacht. Daar
bij aansluitend hield de International Association of Forensic 
Toxicologists een symposium. 

Het was inderdaad 100 jaar geleden dat Prof. Theodore Swarts 
aan de Gentse universiteit schuchter startte met een cursus over 
toxicologie. In het begin werd de toxicologie gedoceerd als een 
bijvak van de analytische scheikunde; later, vanaf 1925, werden de 
vakken gescheiden : Prof. J. Gillis werd belast met het onderwijs 
in de analytische scheikunde, terwijl Prof. R. Goubau verder toxi
cologie doceerde naast de omvangrijke cursus scheikunde in de 
kandidaturen. Pas in 1958 werd een volwaardige cursus in de 
toxicologie gecreëerd; Prof. A. Heyndrickx werd ermee belast. 
Geleidelijk aan heeft hij een aantal specialisatievakken daaraan 
kunnen toevoegen : fytofarmacie, radiofannaca, radiotoxicologie, 
hygiëne van het milieu in verband met lucht-, bodem- en waterver
ontreiniging, industriële toxicologie en toxicologische profylaxie 
in de landbouw. Hierdoor ontstond tussen het laboratorium, de 
gerechtelijke diensten en verscheidene ministeriële departementen 
een nauwe samenwerking in verband met vergiftigingen, alcohol
testen, doping, drugs, enz. 

Aldus is de leerstoel voor toxicologie uitgegroeid tot een be
langrijke instelling, waar met uiterst verfijnde apparatuur door een 
team wetenschappelijke onderzoekers voortdurend diensten wor
den bewezen aan de maatschappij. 

V ooraleer de 100-jarige evolutie van de toxicologie aan de 
R.U.G. te beschrijven, vonden wij het wenselijk een bondig over
zicht te geven van de geschiedenis van de toxicologie in het al
gemeen. 
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I. KOR TE INLEIDING TOT DE GESCHIEDENIS 
V AN DE TOXICOLOGIE. 

Toxicologie of de leer der vergiften is moeilijk te definiëren; wat 
is immers een vergift? 

Reeds uit het taalgebruik kan worden afgeleid, hoe lastig men 
het steeds heeft gehad met de definitie: 
Het Latijnse venenum < Venus, wijst niet zo direct op vergift; het 
kan evengoed een liefdesdrank of een schoonheidsmiddel bedoelen. 
Het Franse poison < potio, drank, doet niet onmiddellijk denken 
aan een specifiek gif. 
Ook het Nederlands gif(t) < gift, gave, moet niet noodzakelijk 
giftig zijn; in het Middelnederlands gebruikt men bij voorkeur het 
woord 'venijn' wanneer het om een gevaarlijke stof gaat, wat dui
delijk terugslaat op het Latijnse venenum 
Het Griekse 1O~UWV stamt af van 7O~O'" boog; hieruit kan de 
associatie met pijlgift afgelezen worden. 

Het is inderdaad niet altijd gemakkelijk het onderscheid te 
maken tussen een gif en een geneesmiddel. Paracelsus (1493-1541) 
wist dit reeds: 'Facit dosis venenum', de dosis maakt uit of een ge
neesmiddel een vergif wordt. Linnaeus formuleerde dit aldus : 
'Alimeni,a a toxis, ui,j medicamenta a venenis, non natura sed dosis 
distinguit'. Het is niet de natuur maar de dosis die de voedingsmid
delen van toxische stoffen onderscheidt, evenals medicamenten 
van vergiften. 

Algemeen wordt tegenwoordig onder toxicologie verstaan : de 
kennis aangaande vergiften; het aantonen, de uitwerking en de 
bestrijding ervan. 

De kennis van de vergiften is zeer oud, zo oud als de kennis van 
de medicamenten. De mensen hebben zowat alles wat onder hun 
handen viel als geneesmiddel beproefd; ze hebben aan den lijve de 
werking en de nevenwerking moeten ondervinden! Dioskorides, de 
grote Griekse plantkundige (Ie eeuw na Chr.), vertelt ergens dat het 
de herders waren, die zeer veel planten in de geneeskunde hebben 
ingevoerd; dat is goed te begrijpen, vermits deze natuurmensen, die 
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veel vrije tijd hadden en veel planten op hun tochten leerden ken
nen, van allerhande bessen en vruchten en wortelen en bladeren 
proefden en als eerste de gevolgen ervan ondergingen. 
Nu eens was de uitwerking braken of hevige diarree, een andere 
keer vielen ze in slaap, soms moesten zij (of hun schapen) het ex
periment met de dood bekopen en zo kwam de giftigheid van som
mige planten aan het licht. Strikt genomen waren de herders de 
eerste toxicologen. 
De oudst gekende geschriften over vergiftleer zijn de leergedichten 
van Nikander van Kolofon. Hij leefde in de 2e eeuw vóór Christus, 
was dichter, geneesheer, vermoedelijk priester in de tempel van 
Apollo. Hij schreef verscheidene werken, maar slechts twee didac
tische epossen en twee leergedichten zijn tot ons gekomen : 
10 Theriaka (958 verzen), waarin hij het heeft over slangegift en 
beten van giftige dieren. Daarin vinden we een zeer juiste be
schrijving van de giftand van de slang, alsmede een aantal verdicht
sels over bv. de giftigheid van de spitsmuis, het vanzelf ontstaan 
van wespen uit rottend paardevlees, e.a.-
2 0 Alexipharmaka (630 verzen). 
Alexipharmaka of alexiteria zijn geneesmiddelen die afweren, die 
beschermen, die als tegengiften worden ingenomen. Later noemde 
Galenos deze stoffen Antidota, benaming die de vorige woorden 
heeft verdrongen. 
De titej van het geàicht worrii door een Latijnse commentator al
dus omschreven : Nicandri Alexipharmaca seu de venenis in potu 
cibove homini datis, eorumque remedüs carmen (Nikanders Alexi
pharmaka of gedicht over vergiften aan de mens in drank of spijs 
gegeven en hun remedies). 
Hierin bespreekt Nikander de vergiftigingen door bepaalde stof
fen, die men 'per ongeluk of door onvoorzichtigheid' heeft inge
nomen. 
Hij geeft de ziekteverschijnselen en wijst ook de tegengiften aan. 
Nikander heeft het over: 
aconiet 
loodwit 
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spaanse vliegen 
coriander (?, nu smaakcorrigens, carminativum) 
cicuta (scheerling, Sokrates) 
zwart stierenbloed 
pijlgüt 
colchicum (herfststijloos ) 
buprestis-vlieg (soort spaanse vlieg, een soort kever dus, die aan het 

vee schade berokkende) 
verse me Ik die de maag stremt 
dorycnium (plant uit het Middellandse-zeeklimaat) 
pharicum (een wortel) 
hyosciamus (bilzenkruid) 
lacrima ex papaveris (tranen uit slaapbollen, opium) 
zeehaas (een vis, waarvan het vlees doet braken) 
bloedzuiger : 'indien je hard dorstig bent en je buigt je voorover en 

je drinkt water uit de stroom, nadat je het wier hebt verwij
derd ... en je slikt een bloedzuiger in .. .' 

paddestoelen 
wanneer je een beker drinkt, waarin vet en slijm van een hagedis 

die men salamander noemt 
paddegift 
kwik 
taxusboom 
ulphonon, chamaeleonis species (geen dier maar een plant, waarvan 

de wortel muizen, varkens en honden doodt en waarvan de 
vrouwen van Kreta eten om wakker te blijven gedurende hun 
werk). 

De twee gedichten werden geschreven in het Grieks, werden ver
taald in het Latijn en met commentaar begeleid, later in het Frans, 
het Duits en nog in 1953 in het Engels, maar in de moderne ver
talingen worden de gedichten door taalkundigen ontleed en wordt 
Nikander als dichter, niet meer als wetenschapsmens benaderd. 
Na Nikander zullen de meeste geneeskundige schrijvers aandacht 
besteden aan de toxicologie, d.w.z. aan de vergiften en tegenver
giften, zo o.a. Dioskorides (Ie eeuw na Chr.), de grote plantkun-
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kundige. Zijn voornaamste werk nEpt vÀf/C: la7pLJ.lf/C: werd in het 
Latijn vertaald als De Materia Medica libri sex en gecommentari
eerd door Matthiolus, Ruellius, e.a. 
De titel van het zesde boek luidt : De venenis, quoque modo ar
ceantur vitenturque (Over de vergiften en de manier om ze te ver
wijderen en te vermijden). 
Dioskorides neemt geheel de lijst van vergiften over door Nikander 
in zijn Alexipharmaka beschreven en voegt er nog enkele aan toe : 
Pinorum erucae (rupsen van op de pijnbomen) 
MeI Heracliae (honig zoals die van Heraclia, een streek waar veel 

akoniet groeit : honig door bijen op giftige planten verzameld) 
Psyllium (vlooizaad, waarom giftig ?) 
Carpasi herba (?; Matthiolus zelf twijfelt aan de identificatie) 
Sardoniae herba (kruid van Sardinië = Ranunculus aquatilis, water-

renonkel, ook herba scellerata, boosaardig kruid genoemd, omdat 
de bedelaars er zich mede inwreven en het uitzicht van melaatsen 
kregen) 

Mandragora (alruin) 
Corniculatum papaver (hoornpapaver) 
Gypsum (plaaster, op het eerste gezicht verwonderlijk, doch in be

paald rattengif nog toegepast) 
Calx, Sandaracha, Auripigmentum (kalk, arsenicum en geel ar

senicumsulfide) 
Domesti..d. nobis (1iui:;houuelijh~ vergiften; daartoe rekent hij : 

te veel koud water drinken, te veel wijn drinken, te lang baden. 
te veel inspanningen doen, enz.) 

Dioskorides heeft het dan ook over slangebeten en beten van gif
tige dieren en razende honden. Het meeste hiervan haalt hij ook 
weer uit Nikander , ditmaal uit zijn Theriaka. 
De geschriften over vergiften, vooral over de tegengiften, genoten 
grote belangstelling bij de Romeinen, vooral omdat er bij hen een 
voortdurende schrik heerste voor vergiftiging en niet zonder reden. 
Een paar van de meest bekende voorbeelden : 
Mithridates Eupator, de koning van Pontus (121-64 vóór Chr.) 
nam dagelijks een kleine hoeveelheid vergift in om zich te gewennen 
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en aldus tegen eventuele vergiftiging immuun te zijn. De legende 
wil dat hij er inderdaad zodanig aan gewend werd, dat toen hij 
door de Romeinse troepen overwonnen werd en zich trachtte te 
vergiftigen, het gif niets uithaalde en hij verplicht was zijn zwaard 
te gebruiken als zelfmoordwapen. Het recept van zijn Mithri
daticum werd na zijn dood in zijn tent gevonden en de Romeinse 
overwinnaars namen het mede naar Rome, waar zij het overhan
digden aan de lijfarts van Nero, Andromachus, die het recept ver
beterde; het werd de beroemde Theriacum Andromachi, de teriak 
of triakel met meer dan 100 ingrediënten, die gold als het beste 
en meest universeel antidotum dat er bestond. Eeuwenlang heeft 
het in de farmakopees van al de steden in Europa stand gehouden 
en er werd zo een belang aan gehecht, dat de bereiding ervan ge
paard ging met een uitgebreid ceremonieel: de apotheker die het 
wenste te produceren moest al de ingrediënten ten toon stellen 
en mengen in tegenwoordigheid van de stadsmagistraat, de oudste 
leden van de apothekersgilde , de geneesheren met pensioen van de 
stad en de geestelijkheid van de stad. De ingrediënten werden ge
mengd in een vat gedaan, dat verzegeld werd en maar na rijpings
proces mocht geopend worden. Het hoofdbestanddeel werd ver
ondersteld slangevlees te zijn : kop en staart van opgezweepte 
kwaadgemaakte slangen werden op een lengte van vier vingers 
verworpen; vet, vel, ingewanden en stekels werden verwijderd. 
Vandaar de naam, die reeds door Nikander van Kolofon was uit
geaacht : TherUlcum (feram, wild dier, slang). 
Ook de geschiedenis van Agrippina is algemeen bekend : om haar 
zoon Nero op de troon te helpen schrok zij er niet voor terug haar 
keizerlijke gemaal en diens zoon Tiberius Britannicus uit de weg te 
ruimen; de ene maal strooide zij arsenicum op een paddestoelen
gerecht, de andere maal diende zij de giftige vliegenzwam (Amanita 
muscaria) op in plaats van de keizerzwam (Amanita cesaraea), die 
er goed op gelijkt. 
Het is derhalve te begrijpen dat de Romeinse geneeskundige schrij
vers in hun boeken een groot belang hechtten aan de hoofdstukken 
over de tegengiften, zoals Scribonius Largus, Celsus, Plinius Secun-
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dus, Galenus, Oribasius, Trallianus, Nicolaus Myrepsus, e.a.m. 
Het wordt alzo ook duidelijk dat veel receptenboeken werden uit
gegeven onder de naam Antidotarium. Zo werden nog de eerste 
twee farmakopees van Gent (1652 en 1663) Antidotarium Ganda
vense geheten. 
Vergiftigingen waren evenwel niet het voorrecht van de Romeinen 
alleen; vergiftigingsgevallen zijn bekend in alle tijden en in alle mi
lieus. Dat is ook de reden geweest waarom steeds meer geleerden 
studies hebben gewijd aan vergiften en tegenvergif ten. 
De eerste toxicoloog, die naam waardig, was Arnaldus de Villanova 
(13e eeuw). Deze zeer voorname alchemist, die o.m. lijfarts is ge
weest van de beroemde Frederik 11 von Hohenstaufen, schreef een 
belangrijk werk: Tractatus de arte cognoscendi venena, cum quis 
timet, sibi ea ministrari ... (traktaat over de kunst vergiften te ken
nen, om te weten wat iemand moet innemen, wanneer hij vreest 
vergiftigd te zijn). 
In de middeleeuwen en zelfs tot in de 1ge eeuw was het bevoor
rechte vergift, waarmede misdaden werden bedreven, arsenicum. 
De moorden waren niet altijd van erotische of financiële aard; er 
waren ook lustmoorden op armen en hulpeloze gehospitaliseerden, 
vermoedelijk uit nieuwsgierigheid of uit weetgierigheid, om het gift 
te bt:l-'1Uev~n : fiät experimentum in corpore viIi (men moet ex
perimenteren op een lichaam van geringe waarde). 
Arseen en arseenverbindingen zijn van oudsher gekend, door de al
chemisten gebruikt, maar eerst door de Arabier Razes en later in 
grote omvang door Paracelsus als geneesmiddel aangewend. Als 
moordgift kende het een hoogtepunt in de 17e eeuw; want al waren 
er altijd gevallen van vergiftiging, toch komen zo van tijd tot tijd in 
de geschiedenis pieken voor, echte vergiftigingsepidemieën. Dit was 
bijvoorbeeld merkbaar te Palermo in het begin van de 17e eeuw, 
toen daar een zekere Teofania di Adamo werkzaam was. Zij ver
vaardigde een arsenicumoplossing naar haar genoemd Aqua Toffana 
(ook Acquetta di Napoli) en zij had zelfs een school voor vrouwen, 
zodat in die tijd te Palermo en later te Rome en te Napels een manie 
van gifmoorden onder de vrouwen ontstond. Teofania die honder-
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den gifmoorden op haar geweten had, werd opgehangen en de Duca 
di Alcala in Palermo vaardigde in 1633 het bevel uit, dat arsenicum 
alleen nog mocht afgeleverd worden aan betrouwenswaardige per
sonen, in het bezit van een door twee getuigen ondertekende gif
bon, die in een vergiftenregister moest ingeschreven worden . 
In 1682 vaardigde Lodewijk XIV een strenge verordening uit over 
de verkoop van vergiften, geïnspireerd door de verordening van de 
Duca di Alcala van Palermo. Niet te verwonderen na de vreselijke 
gebeurtenissen, die zich in Frankrijk en in het bijzonder in Parijs 
gedurende zijn regering hebben afgespeeld. 
De tijd van 'Ie Roi Soleil' is er ook een geweest van beksen, engel
tjesmaaksters, brouwsters van liefdesdrankjes, koppelaarsters, gif
mengsters; het was de tijd van de zwarte kunst, van de zwarte mis
sen, waar pasgeboren kinderen werden geslacht en van het poudre 
à succession, het erfenispoeder . 
Over de atmosfeer die er te Parijs toen heerste, hebben we de ge
tuigenis van een tijdgenoot, de Hertog van Buckingham, die vanuit 
Parijs aan de Lord ChanceUor schreef : 'Bedrog afpersing, gods
lastering zijn aan de orde van de dag in alle lagen van de maatschap
pij. Met behulp van zogenaamde waarzegsters, heksen, afvallige 
priesters met hun concubines, kan ieder zijn schandelijkste wensen 
in vervulling zien gaan. In de meeste bordelen zijn satans-altaren 
te vinden. De bevolking wordt beheerst door de angst voor gif
moord. Niemand voelt zich meer zeker van zijn leven'. 
Het is dank zij de akten van de Bastille, door Funcl<-Brentano be
studeerd (Le Drame des Poisons, Paris, 1899), dat we enig inzicht 
kregen in deze periode uit de Franse geschiedenis. Uit die tijd stamt 
ook het gezegde : ~Wie een geneesmiddel bij vrouwen koopt, betaalt 
het met zijn leven '. Ontegensprekelijk is het feit dat vergift steeds 
het sterkste wapen van de vrouwen is geweest. 
Wat wordt nu onder poudre à succession verstaan? Gewoonlijk 
wordt hier met één woord op geantwoord : arsenicum. Het is in
derdaad het meest gebruikte vergift geweest, doch er werden ook 
mengsels gemaakt, zoals blijkt uit het proces dat de geschiedenis is 
ingegaan als 'I 'Affaire des Poisons'. 
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Markiezin Marie-Madeleine de Brinvilliers, geboren te Parijs in 1630, 
werd te Parijs op 16 juli 1676 onthoofd. Zij was schuldig bevonden 
aan drievoudige mo ord : zij vergiftigde haar vader en haar twee 
broers. Gedurende het onderzoek was de politie op het spoor ge
komen van een uitgebreide bende beroepsgifmengsters, die zich ten 
dienste stelde van gefortuneerde dames en heren om leden van hun 
familie of vrienden te treffen door vergiftiging. Er werd toen een 
speciale raad opgericht om deze misdaden te onderzoeken : 'La 
Chambre ardente'. Aan de hand van het door deze raad opgestelde 
dossier heeft Lodewijk XIV, om dergelijke misdaden in de toekomst 
te vermijden, Colbert en La Reynie opdracht gegeven een edict op 
te stellen. Uit dit Edict du Roi van 1682 valt heel wat te excer
peren: 
Er waren in die tijd meer dan 400 vrouwen die in Parijs het beroep 
uitoefenden van waarzegster, tovenares of heks. Enkelen onder hen 
zijn de geschiedenis ingegaan : Vrouw Bosse , la Vigouroux, Filastre, 
Cathérine Deshayes echtgenote Monvoisin, gewoonlijk la Voisin ge
heten. De politie vond bij al de beschuldigden planten , medica
menten en instrumenten, die zij voor hun praktijken nodig hadden . 
Velen onder hen beschikten zelfs over een heel laboratorium. Hier
uit mag zeker afgeleid worden, dat het poudre à succession niet al· 
leen arsenicum zal geweest zijn. 
Een vergiftiging wordt in het Edict geheten : een misdrijf 'Ie plus 
è:mgereux ct Ie plus difficile à découvrir'. Moeilijk te ontdekken 
inderdaad, de toxicologie stond in de 17e eeuw nog nergens. Voor 
de geneesheren was vergiftiging een ziekte, die bepaalde symptomen 
vertoonde , altijd dezeUde, wat ook het produkt mocht geweest 
zijn dat de vergiftiging veroorzaakte. En de expert.en die de lijk
schouwing moesten verrichten, hadden geen onderzoekingsme
thodes; ze zochten alleen naar donkere lijkvlekken, schuim op de 
mond en bij autopsie naar letsels aan lever , halt o f maag, allemaal 
vage begrippen. Later werd de goede verbrandbaarheid van de her
senen nagegaan en soms werden dieren met verdachte lijkdelen ge
voed, maar nooi t was er een chemisch onderzoek op de gifresten. 
Uit deze magere gegevens stelden de experten dan hun verslag op, 
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meer konden ze niet doen. 
Het vergift dat te Parijs het meest gebruikt werd, was - zoals ge
zegd - arsenicum. Men strooide het poeder op spijzen of diende 
het toe in oplossing of in de vorm van lavementen. Deze laatste 
manier was ook de meest gebruikelijke, want men weet dat la
vementen zetten en bloedlaten zeer veel toepassing vond in de ge
neeskunde van die dagen: 'Purgare, deinde saignare et clisterium 
dare' spotte Molière; 'Ie plaisÏr des dames' werd het klisteren wel 
eens geheten. 
Behalve 1 0 arsenicum werden als vergift ook gebruikt 2 0 real-

. gaar (arseensulfide), 3°orpigment, doch wegens de kleur alleen in 
mengsels en 4 0 sublimaat, vooral in lavementen. Deze 4 vergiften 
worden nominatim in het Edict du Roi vermeld, maar dat slui~ niet 
uit dat ook opium, mandragora, antimonium, scheerling en andere 
stoffen werden gebruikt, weliswaar in veel mindere mate. 
Wat zeker tot het arsenaal van de gifmengsters behoorde, waren ad
ders, slangen, padden en vooral spaanse vliegen, want met al deze 
stoffen werden philtra of liefdesdrankjes gebrouwd, die heel dik
wijls de dood voor gevolg hadden. 
Het staat historisch vast dat zelfs de markiezin Françoise de Mon
tespan, de maftresse van Louis XIV, toen zij langzamerhand Lode
wijks gunst verloor, zich liet verleiden tot het kopen van dergelijke 
drankjes. Toen dit aan het licht kwam, werd zij niet voor de recht
bank gebracht, maar (vermoedelijk wegens bewezen diensten aan 
vorst en vaderland) enkel veroordeeld om de rest van haar leven in 
een klooster door te brengen. 
'L'Affaire des Poisons' heeft heel wat stof doen opwaaien, doch er 
zijn meer vergiftigingsprocessen bekend, misschien minder berucht, 
zij het daarom niet minder tragisch, zoals bv. het geval van de Leid
se gifmengster Marie van der Linden, bijgenaamd 'goeie mie', die 
helemaal niet zo goed was, want zij vergiftigde omstreeks 1880 
maar liefst 102 personen, onder wie vrijwel al haar familieleden, 
met arsenicum. Als gevolg hiervan stierven er 27 en 45 werden 
ernstig ziek. Het doel van Marie was de verzekeringspenningen en 
de erfenissen in de wacht te slepen. 
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Naarmate men meer vergiftigingsgevallen met arsenicum te verwer
ken kreeg, werd de analyse scherper gesteld ; vooral nadat James 
Marsh in 1836 zijn toestel voor hel aantonen van de arsenicum
spiegel perfectioneerde. moest naar andere middelen uitgezien wor
den, zoals in het geval Visart de Bocanné (1850-1851). 
Hippoliet Visart. graaf van Bocarmé leefde op het kasteel Bitre
mont (bij Doornik) . Hij was gehuwd met Lyd ie Fougnies, dochter 
van een brouwer uit Peruwelz. Mariage de raison. Lydie werd gravin 
en de graaf vergulde zijn blazoen met haar geld. Lydie Fougnies 
had een broer , Gustave, die gehandicapt was. Toen hun vader in 
1845 overleed, ging het grootste deel van zijn fortuin naar de zoon 
Gustave. De graaf en de gravin, beiden zeer verkwistend, wilden ten 
allen prijze het fortuin bemachtigen en zagen maar één oplossing: 
Gustave uit de weg ruimen. De graaf ging in de hortus van de Gentse 
universiteit leren hoe men nicotine uit tabaksbladeren kan destil
leren en kocht het nodige materiaal. Bij een bezoek op het kasteel 
werd Gustave dan ook vergiftigd door nicotine, die hem met geweld 
werd toeged iend . De moord werd ontdekt dan k zij de scheikund ige 
ontledingen van J . Stas, die erdoor beroemd werd. Aanvan kelijk 
ging men uit van de veronderstelling dat er zwavelzuur aan te pas 
kwam, doch Stas ontwikkelde een nieuwe methode tot bepaling 
Vi1fl alkaloïden en leveroe het bewijs dat het om een nikot ineuergif
tigmg ging, De graaf werd op 19 juli 1851 te Mons in het openbaar 
onthoofd, 

Het zou zeker onverantwoord zijn een traktaat over de geschie
denis van de toxicologie te schrijven zonder een woord te zeggen 
over de heJlsen en de he/~senjacht vooral in de 15e·16e eeuw. Het 
ge brek aan toxicologische kennis was er de oozaak van dat honder
den mensen toen hun leven lieten op de brandstapel. De be leven is
sen en de getu igenissen van de z.g. he ksen waren nochtans weten· 
schappelijk te verklaren; hel noch duivel speelden hierin een ro l. 
Toxico logie stond evenwel nergens in die tijd en dus was men wel 
verplicht buiten- en bovennatuurlijke machten erbij te betrekken. 
Eén van de vergi rten die het meest door de z.g. heksen werd aange
wend , was de ma ndragora wortel. Mandragora of alru in is een 
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beetachtige wortel, die vaak in het midden der lengte naar onder toe 
gespleten is 'schier ghelijckende het onderste lijf met de twee 
beenen van een mensche' schrijft Dodoens. Pythagoras noemde de 
alruin 'anthropomorphos' en Columella 'Semihomo'. Heel vroeg 
waren de eigenschappen van de alruin bekend: pijnstillend, slaap
verwekkend en erotogeen. Reeds in oeroude tijden was de plant als 
dusdanig bekend; zowel de Papyrus Ebers als de bijbel maken er ge
wag van. De plant sprak door haar groeiwijze en door haar eigen
schappen tot de verbeelding van het volk, zodat een mooie volksle
gende erom geweven werd, die ook gedurende de middeleeuwen in 
onze streken opgang maakte, zoals een Middelnederlands hand
schrift uit de 14e eeuw (Koninklijke Bibliotheek Brussel, Ms.15624-
15641) getuigt : 
'Mandragora siin wortelen van cruden ende sUn tweerande ende 
wast alse man ende wijf. Ende dat mannekijn heeft bladere alse 
beetcolen ende dwijfkiin alse latuwe (= sla). Ende diet uter erden 
treckt hi moest sterven. Ende daert steet siet men bi nachte groet 
licht. Ende dmannekijn helpt den man ende dwijfkijn den wive. 
Ende thoeft van den mannekine es goet jegen den hoeftswere 
(= hoofdpijn). Entie ogen siin goet iegen die ogen. Ende also 
voort elc led vanden mannekin jegen elc led van man toten voeten 
toe. Ende also vanden wijfkine jegen dwijf. Ende wilt u dat .1. 
wijf een cnechtkiin drage so gef hare drinken tsap van den manne
kine. Ende wiltu ene dochter hebben geft hare van den wijfkine. 
Ende die tsap drinct van den mannekine hi leecht als of hi doot 
ware. Ende alse die surgine (= chirurgijns) willen werken so doense 
den lieden hier met liggen als of si doot waren. Also dat si niet en 
weten wat dat men hen doet. ' 
We hebben hier een typisch voorbeeld van een mengsel van weten
schap en bijgeloof, zoals we dat vaak ontmoeten in de oude ge
schriften over geneeskunde. 
De laatste woorden van het citaat 'Ende die tsap drinet .. .' is een 
allusi~ op de Spongia somnifere; de slaapverwekkende spons, die we 
kl'nnen aanzien als het eerste anesthesie masker : men drukte een 
!,;pJllsin mandragorasap en legde die op de mond en de neus van de 
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patiënt (die vooraf ook wel een beetje mandragorawijn zal gekregen 
hebben), zodat hij onder verdoving verkeerde (op het randje af ver
giftigd werd) en de chirurgijn een been kon afzagen of een hand af
hakken en dan de wonde met een gloeiend ijzer kon toebranden, 
zonder dat de patiënt het van de pijn bestierf. 
In het Middelnederlands citaat is alleen spraak van de slaapverwek
kende en pijnstillende eigenschappen, doch de erotogene eigen
schappen waren even vroeg bekend; daardoor kwam alruin steeds 
voor als ingrediënt in de philtra, de pocula amoris of pocula ama
toria, de zogeheten liefdesdrankjes. Deze zijn bedoeld - in de ro
mantiek - om iemand tegen zijn wil in liefde te doen ontvlammen 
voor de schenker of schenkster van de drank. Men herinnere zich 
slechts hoe Brangaene aan de van dorst versmachtende Tristan en 
!solde bij vergissing de drank schenkt, die bedoeld was om bij de 
ontmoeting van Isolde met haar toekomstige gemaal, koning Marke, 
een rol te laten spelen. Men kent de gevolgen: Chrétien de Troyes 
schitterende liefdesdrama 'Tristan et Iseut' en Richard Wagners 
muzie kdrama. 
De farmakodynamische eigenschappen, het volksgeloof, de de
monomanie van die tijd waren er de oorzaak van dat sommige 
mensen praktijken uitvoerden, die hen zelf tot de overtuiging 
brachten aan hekserij te doen. De onmenselijke folterpraktijken 
waren ongetwijfeld de oorzaak dat bek_entenissen bij de vleet wer
den afgelegd. Toch is het opvallend hoe de zogenaamde heksen, 
meestal vrouwen (heksenmeesters waren veel minder talrijk), wan
neer ze tot bekentenissen overgingen, met een buitengewone pre
ciesheid alles over hekserij, luchtreizen en duivelsbacchanalen 
konden beschrijven. Het is nog meer verrassend hoe sommige 
heksen con amore, zonder folteringen, deze beschrijvingen ten 
beste gaven. De eenvormigheid van het patroon kwam ook tot 
uiting bij de vragen die aan de heksen werden gesteld; steeds dezelf
de 97 vragen volstonden, zoals uit de 'Hexenhammer' blijkt. 

De heksen waren meestal overgevoelige, hysterische vrouwen, 
die mandragorawijn dronken, meer dan hun goed was, en zich in
smeerden met heksenzalven, waarin weer mandragora en andere 
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nachtschaden in verwerkt waren. Op dunne plaatsen van de huid, 
bv. onder de oksels of in de schede, werd dl" zalf ingewreven. Daar
door ontstond de mogelijkheid, dat de alkaloi'den (atropine, scopo
lamine en hyosciamine, die de voornaamste zijn in de mandragora) 
door de huid geresorbeerd werden en dat alzo de verschijnselen 
optraden, die uit die tijd beschreven staan. De heksen geraakten 
onder lichte bedwelming van de bestanddelen van de mandragora. 
D~ze stoffen : atropine, scopolamine, hyosciamine, hebben, volgens 
de moderne farmakoterapie, de eigenschap zeer vlug en reeds bij 
geringe dosis het zenuwstelsel te prikkelen, vooral in het centraal 
gedeelte; ze verwekken excitatie die hallucinatie op gehoor en ge
zicht mede brengen en grote opgewondenheid; de lichaamstempe
ratuur stijgt, het ademhalingscentrum wordt gestimuleerd, de re
flexen zijn versterkt, men krijgt de indruk dat de grond zich onder 
de voeten verwijdert en dat men in de ruimte opgenomen wordt, 
m.a.w. tijd- en ruimtebegrip verdwijnen. Daarna volgt de ver
lammende werking, waaruit diepe slaap en coma volgen. 

Wanneer nu de heksen hun toverdrank of toverzalf hadden aan
gewend, waren ze ten prooi aan hallucinaties. Het lijdt geen twijfel 
dat zij, in hun comateuze toestand, allerhande seksuele gewaar
wordingen hadden, die ze naderhand, onder suggestieve invloed 
van de demonomanie van die tijd (het leven werd helemaal be
heerst door duivels), in verband brachten met duivelsbacchanalen. 

De heksenjacht was dus in feite niet alleen een religieuze aange
legenheid; het was tevens de vt'rdediging van de maatschappij tegen 
verdoving en verdovende middelen, zoals ook onze huidige maat
schappij zich nog altijd verdedigt, zij het dan met minder wrede re
pressiemethodes en zij het dan tegen andere verdovin~smiddelen, 
zoals morfinf', cocaïne, heroïne, opium, hasjiesj, LSD, mariuhana, 
e.a. 

Als conklusie kunnen we zeggen, dat het niet de inkwisitie, 
niet de heksenprocessen, niet de folteringen en niet de moorden 
zijn g('w(>t!st, maar de toxicologische wetenschap, die paal en perk 
hE>E'ft gE>lit.eld aan het. hpkFlengp,loof: jammer jlPnoeg voor dp mens
heid heeft zij zich echter te laat ontwikkeld. Had men in dE> 
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16e eeuw enig idee gehad van toxicologie, dan hadden al de 
vrouwen die als zogeheten heksen op de brandstapel hun leven ein
digden, beter door een ontwenningskuur kunnen geholpen worden. 
Heksen waren eenvoudig verslaafden. Het zou volstaan hebben het 
gebruik van mandragora en similia tegen te gaan en men had er de 
religie gerust buiten kunnen houden. 
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II. TOXICOLOGIE AAN DE R.U.G. 

De toxicologie werd aanvankelijk aan de R.U.G. niet als een 
afzonderlijke discipline aangezien, maar als een bijvak van de ana
lytische scheikunde. 

Toen de farmacie aan de R.U.G. werd toegelaten (wet van 
15 juli 1849) bereikte de chemie een wetenschappelijk peil, maar 
analyses op microschaal, met behulp van spectra in het wit, ultra
violet of infrarood licht of langs chromatografische weg, waren 
totaal onbekend. 

Het was in het begin dan ook vanzelfsprekend, dat het opzoeken 
en doseren van giftige stoffen tot de analytische chemie werd ge
rekend. Het voortdurend streven om methodes te vinden voor 
het opsporen van steeds kleinere hoeveelheden materie, was even
eens toepasselijk op de toxi.cologie. 

Oorspronkelijk waren analytische scheikunde en toxicologie 
geïntegreerd in de cursus 'ontaarding en vervalsing van genees
middelen', die gedoceerd werd door Prof. P. Hensmans van 1849 
tot 1857 en daarna door Prof. N. Du Moulin van 1857 tot 1876. 
Deze cursus omvatte echter zoveel, dat aan analytische scheikunde 
en toxicologIe weinig aandacht kon worden besteed. Daaraan 
bracht Prof. Th. Swarts in 1876 verbetering, door het oprichten 
van een afzonderlijke cursus 'analytische scheikunde en toxico
logie'. Beide disciplines waren toen zo nauw met elkaar verwant, 
dat bij opsporing van geringe hoeveelheden materie, het moeilijk 
uit elkaar te houden was of die nu chemisch of toxicologisch 
waren. Nochtans hadden beide wetenschappen een afzonderlijke 
wordingsgeschiedenis. Toxicologie of leer der vergiften was al 
eeuwenoud en eerder op empirische gronden ~evestigd. Pas sinds 
korte tijd was zij in wetenschappelijke banen geleid, vooral dank zij 
het werk van Mathéo Orfila (1787-1853). Analytische scheikunde 
daarentegen werd sinds de 16e eeuw bedreven en vanaf het begin 
steunde zij op een wetenschappelijke feitenkennis. Ofschoon het 
ontstaan van de analytische scheikunde in de iatrochemische 
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periode gesitueerd wordt, toen alchemie, mystiek en occultisme de 
wetenschap verblindden, werd in deze discipline alleen rekening ge
houden met nuchtere waarneembare feiten. Het werk van twee 
metallurgen lag aan de basis zowel van de kwantitatieve als van de 
kwalitatieve analyse. Georg Bauer, beter bekend als Georgius 
Agricola (Glauchau 1494 - Chemnitz 1555), schreef zijn De re 
metallica in 1546 (later in het Duits vertaald als Bergwercksbuch) 
en van Vanuccio Birgingoccio (Siena 1480 - Rome 1539) verscheen 
postuum in 1540 zijn Della Pyrotechnia libri X, delle minere e 
me ta lli, waaruit blijkt dat beiden ertsen hadden onderzocht met het 
oog op de hoeveelheid metalen die mocht verwacht worden. Het 
ging hier vanzelfsprekend om een macro-analyse, met ponden 
grondstof. Nu is het opvallend, dat naar gelang de chemie zich ont
wikkelt, de hoeveelheid stof waarmee de analyse wordt uitgevoerd, 
steeds kleiner en kleiner wordt. 

De universiteit te Gent had het voorrecht op chemisch gebied 
van meetaf over toonaangevende professoren te beschikken. Prof. 
Daniel Mareska (1803-1858) doceerde de algemene scheikunde van 
1832 tot 1858, bijgestaan door zijn uitmuntende preparator de 
latere Professor François Donny (1822-1892), die zich verder aan 
de industriële chemie zou wijden. Van 1858 tot 1867 was de be
roemde Prof. Auguste Kékulé (1829-1896) titularis van de leer
stoel. Na zijn vertrek naar Bonn werd zijn begaafde leerling Theo
dore Swarts (1839-1911) als opvolger aangewezen. Hij zag de nood
zakelijkheid in een afzonderlijke cursus op te richten voor ana
lytische en toxicologische scheikunde ten behoeve van de toe
komstige apothekers. Hij steunde zich hiervoor vooral op het feit, 
dat toen nog geen toxicologische of analytische laboratoria beston
den en dat aan de praktiserende apothekers heel vaak gerechtelijke 
expertises werden opgedrongen, omdat zij de enigen waren, naast de 
dokters, die enig begrip hadden van de natuurwetenschappen, er
varing hadden op chemisch gebied en daarenboven over een labo
ratorium beschikten. De apothekers voelden er echter niet veel voor 
gerechtelijke expertises uit te voeren en weigerden meestal op 
grond van 'onervarenheid'. Soms werden zij toch door de gerechte-
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lijke diensten verplicht. Dit euvel wilde Prof. Th. Swarts verhel
pen door de studenten-apothekers voor deze taak op te leiden.. 
Prof. Th. Swarts richtte met dat doel dus een cursus op, doch 
doceerde die slechts één jaar om vervolgens een andere leerling 
van Kékulé, Edouard Dubois, ermee te belasten. Het voornaamste 
was alleszins, dat de cursus nu bestond; de opvolgers (Prof. E. 
Dubois 1878-92, Prof. M. Delacre 1892-1907, Prof. L. Gesché 
1908-14, Prof. R. Goubau 1914-25) konden nu verder werken. Ge
leidelijk zag men de noodzaak in, de analytische scheikunde als 
basisvak van de toxicologie te scheiden. Zo kreeg Prof. J. Gillis 
het analytisch gedeelte toegewezen (1926-61) en gebeurde het
zelfde met Prof. A. Claeys in 1961, terwijl de nog steeds overbe
laste Prof. R. Goubau de toxicologie verder voor zijn rekening 
nam. Toen Prof. Goubau tot het emeritaat werd toegelaten, werd 
Prof. A. Heyndrickx titularis van de zelfstandige leerstoel van toxi
cologie. De toxicologie was van een bijvak tot een volwaardige 
discipline uitgegroeid. 
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111. DE PROFESSOREN IN DE TOXICOLOGIE AAN DE R.U.G. 

THEODORE SWARTS 
1876-1877 

Theodore Swarts werd geboren te Antwerpen op 9 mei 1839; hij 
behaalde aan de universiteit te Gent de graden van kandidaat in de 
farmacie en doctor in de natuurlijke wetenschappen. Bij minis
terieel besluit van 21 december 1858 werd hij, nog geen twintig jaar 
oud, tot preparator benoemd bij de cursus in de scheikunde, onder 
leiding van Prof. Kékulé. Van 1865 tot 1867 was hij als docent 
verbonden aan de Militaire School. In 1867 werd hij benoemd aan 
de Gentse universiteit als buitengewoon hoogleraar, met als leerop
dracht de algemene scheikunde, in opvolging van zijn leermeester 
Kékulé, die naar Bonn vertrok. Zijn cursus die hij in de kandi
daturen gaf, vatte hij samen in Grondbeginselen der Scheikunde 
(Gent, 1883), gedurende vele jaren een standaardwerk op dat 
gebied. 
Toen door de wet van 20 mei 1876 ('Loi sur la collation des grades 
académiques et Ie programme des examens universitaires ') in het 
programma voor de graad van apotheker de cursus 'Eléments de chi
mie analytique et de chimie toxicologique' werd opgenomen, was 
de aangewezen persoon voor het doceren van deze cursus Prof. Th. 
Swarts, daar hij van zijn bevoegdheid in de materie blijk had ge
geven door zijn publikatie Notions élémentaires d'analyse chymique 
(Gent, 1869; herdr. en verm. 1880 en 1887). Ook stond Swarts be
kend om zijn gerechtelijke expertises, vooral bij vergiftigingsgeval
len. Daar hij zelf overtuigd was van de noodzaak aan de toe
komstige apothekers zowel analytische als toxicologische schei
kunde te doceren, startte hij daarmee onmiddellijk. Het jaar daarop 
droeg hij zijn cursus over aan E. Dubois, die zoals hij een discipel 
van Kékulé was. 
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Th. Swarts stond bekend als een schitterend professor, een groot ge
leerde en een gecultiveerd man, die een voorliefde had voor muziek 
en een waardevolle verzameling kristallen bezat. 
In 1903 werd hij tot het emeritaat toegelaten. Hij overleed te 
Kortenberg op 31 augustus 1911. 

Edouard Dubois 
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EDOUARD DUBOIS 
1878-1892 

Edouard Dubois werd geboren te Gouy-Iez-Piéton (Henegouwen) 
op 5 december 1842 als zoon van een apotheker; hij overleed te 
Gent op 4 januari 1892. Na zijn humaniorastudies aan het college 
te Nijvel studeerde hij aan de universiteit te Gent en behaalde er 
de titel van doctor in de natuurlijke wetenschappen in 1864. 
Hetzelfde jaar werd hij tot repetitor benoemd aan het Institut 
Agricole te Gembloux. Het jaar daarop werd hij repetitor voor 
de cursus in de scheikunde aan de Ecole de génie civil te Gent. 
Ondertussen studeerde hij farmacie en behaalde in 1877 het di
ploma van apotheker met de grootste onderscheiding. 
Als leerling van Kékulé had hij een grote voorliefde voor de schei
kunde. In 1878 werd hij belast met de cursus in analytische en 
toxicologische scheikunde in vervanging van Prof. Th. Swarts, die 
met deze cursus was gestart in 1876. Dubais kreeg tevens een 
deel van de leeropdracht van Prof. N. Du Moulin toevertrouwd. 
Bij k.b. van 14 oktober 1879 werd hij tot buitengewoon hoog
leraar benoemd en bij k.b. van 10 oktober 1882 tot gewoon hoog
IEi"aar. Hij dûcêerde vGd~r nog in de faculteit der wetenschappen 
en in de speciale scholen van de universiteit. 
Op het gebied van de toxicologie zijn twee publikaties van hem be
kend : Un cas d'empoisonnement par la nitrobenzine (Bull. soc. 
méd. Gand., Gent, 1883) en La revue ana/ytique de pharmacie et 
des sciences connexes (Ann. soc. méd., Gent, 1885). 
Vanaf 1889 was hij lid van de provinciale geneeskundige commissie. 
Hij nam actief deel aan het beroepsleven en de wetenschappelijke 
nascholing van de Oostvlaamse apothekers. 
Hij was bekend als een welsprekend en meeslepend professor, die 
bij zijn oud-leerlingen een beste herinnering heeft nagelaten. 
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MAURICE DELACRE 
1892-1907 

Maurice Delacre werd geboren te Brussel op 6 september 1862 en 
is overleden te Gent in 1938. Na zijn middelbare studies aan het 
St.-Michielscollege te Brussel behaalde bij aan de Vrije Universiteit 
te Brussel het diploma van apotheker in 1884. In 1890 promo
veerde hij tot doctor in de scheikundige wetenschappen aan de 
Katholieke Universiteit te Leuven. In 1891 behaalde hij de eerste 
prijs in de wedstrijd der reisbeurzen en ging verder studeren te 
Bonn (Prof. Kékulé), te Parijs (Prof. Friedel) en te München (Prof. 
von Bayer). Hij werd in 1884 aan de universiteit te Leuven be
noemd tot preparator bij de cursus in de scheikunde, gedoceerd 
door Prof. Louis Henry, voor wie hij een blijvende verering be
hield. In oktober 1891 werd hij docent aan de Militaire School. 
Bij k.b. van 12 maart 1892 werd hij tot buitengewoon hoogleraar 
benoemd aan de Gentse unjversiteit, met als leeropdracht de ana
lytische en toxicologische scheikunde, in vervanging van de over
leden Prof. E. Dubois, en de farmaceutische organische scheikunde 
als nieuwe cursus. In 1895 werd zijn leeropdracht uitgebreid met 
de cursus in de algemene scheikunde voor het doctoraat in de 
natuurlijke wetenschappen. Bij k.b. van 31 maart 1896 werd hij 
tot gewoon hoogleraar bevorderd. In 1912 werd hij op zijn aan
vraag ontlast van de cursussen in de faculteit der wetenschappen 
en ging over naar de faculteit van geneeskunde. Bij k.b. van 15 sep~ 
tember 1924 werd hij tot het emeritaat toegelaten. 
Prof. M. Delacre was lid van de 'Société des sciences naturenes et 
médicales de Bruxelles' en van de 'Ac adé mie Royale de Belgique'. 
Hij was een zeer produktief man; meer dan 100 wetenschappelijke 
bijdragen heeft hij gepubliceerd, waaronder zijn bekende Histoire 
de la Chimie (Paris, 1920, 632 blz.). Over analytische en toxi
cologische scheikunde is in zijn talrijjce publikaties echter weinig 
terug te vinden. Prof. M. Delacre legde een rijke kunstverzameling 
aan; hij was in alle opzichten een zeer gecultiveerd man. 
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LOUIS GESCHE 
1908-1914 

Louis Auguste Gesché werd geboren te Leuven op 22 februari 1870 
en overleed te Gent op 16 februari 1937. Hij deed zijn middelbare 
studies aan het Koninklijk Atheneum van zijn geboortestad. In 
1889 behaalde hij het diploma van apotheker aan de universiteit 
te Leuven en vestigde zich als officina-apotheker te Gent. On
middellijk wierp hij zich met volle energie op de beroepsactie ; 
hij werd spoedig hulp secretaris , nadien secretaris van de 'Union 
Pharmaceutique des Flandres'. De door deze vereniging uitgegeven 
Revue Pharmnceutique was naar zijn oordeel niet wetenschappelijk 
genoeg, zodat hij in 1894 ook het redacteurschap van de Revue op 
zich nam. In 1900 werd hij voorzitter van de 'Union Pharma
ceutique des Flandres', functie die hij tot 1920 bleef bekleden; 
daarna werd hij tot erevoorzitter gekozen. 
Al deze beroepsactiviteiten beletten Gesché niet verder te stu
deren en in 1899 verwierf hij de titel van doctor in de natuurlijke 
wetenschappen aan de universiteit te Gent. In 1900 werd hij lau
reaat in de wedstrijd der reisbeurzen en verbleef te Parijs, te Rijsel 
en te Aken. 
Inmiddels was hij in 1898 preparator geworden aan de universiteit 
!;e Gent en '.:hargé de ':ûurs' aan het Landbouwkundig Instituut te 
Gembloux in 1903; hetzelfde jaar werd hij belast met de cursus in 
de scheikunde aan de voorbereidende school voor burgerlijke genie 
te Gent. Bij k.b. van 18 oktober 1908 werd hij tot buitengewoon 
hoogleraar benoemd te Gent in de faculteit van geneeskunde, met 
als leeropdracht de analytische scheikunde en de toxicologie. Bij 
k.b. van 10 maart 1914 werd hij op eigen verzoek ontslagen van 
de cursus in de faculteit van geneeskunde en ging hij over naar de 
faculteit der wetenschappen; hij werd er dekaan voor het academie
jaar 1921-1922. Zijn uitgebreide activiteit had echter te veel van 
zijn krachten gevergd; hij zag zich verplicht zijn werkzaamheden 
geleidelijk te verminderen. 
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Door zijn veelzijdige activiteiten was hij er in de loop der jaren niet 
in geslaagd - dit moet gezegd worden - veel te publiceren op het 
gebied van de toxicologie. 

René Goubau 
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RENEGOUBAU 
1914-1957 

René Goubau werd geboren te Meesen (West-Vlaanderen) op 30 de
cember 1886 en overleed te Gent op 27 juni 1976. 
Na zijn middelbare studies volbracht te hebben aan het Sint-Bar
baracollege te Gent, verwierf hij aan de universiteit te Gent achter
eenvolgens de graden van doctor in de natuurwetenschappen (groep 
scheikunde), van apotheker en van kandidaat in de geneeskunde. 
Hij was laureaat van de universitaire wedstrijd in 1910 en van de 
reisbeurzen in 1911. Hij studeerde in Lausanne, Parijs, Aken, 
Genève en Rijsel. Hij werd assistent bij Prof. L. Gesché. 
Bij k.b. van 10 maart 1914 werd hij benoemd tot docent aan de 
Rijksuniversiteit te Gent, belast met de cursus in analytische schei
kunde en toxicologie. Zijn benoeming tot buitengewoon hoog
leraar volgde bij k.b. van 21 maart 1920 en tot gewoon hoogleraar 
bij k.b. van 23 maart 1923. In dat zelfde jaar werd zijn leerop
dracht uitgebreid met de Nederlandstalige cursus in de algemene 
scheikunde voor de studenten in de kandidaturen. In 1926 werd 
hij ontlast van een deel van zijn leeropdracht : de analytische 
scheikunde ging over naar Prof. J. GiIlis; maar de toxicologie do
ceerde hij verder. In 1939 werd de cursus scheikunde gesplitst : 
Prof. F. Govaert werd belast met de organische scheikunde, terwijl 
Prof. R. Goubau de anorganische scheikunde voor zijn rekening 
nam. 
Prof. R. Goubau bekleedde tal van academische functies. In 1939 
werd hij als rector van de universiteit aangesteld voor de periode 
1939-1942. Door de oorlogsomstandigheden werd zijn mandaat 
verlengd. Pas op 12 december 1944 diende hij ontslag in. 
Bij k.b. van 30 november 1956 werd ererector Prof. R. Goubau 
tot het emeritaat toegelaten. Dat betekende evenwel niet het 
einde van zijn activiteit. Hij bleef lid van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde, voorzitter van de Farmakopeecom
missie en voorzitter van de Hoge Raad van de Orde der Apothekers 
(functie die hij tot 1973 vervulde). 
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AUBIN HEYNDRICKX 
1958 -

Aubin Heyndrickx werd geboren te Ledeberg-Gent op 1 augus
tus 1927, als zoon van een apotheker. Hij behaalde het einddi
ploma van middelbare studies voor de centrale examencommissie 
te Brussel in 1946. In 1951 verwierf hij aan de Rijksuniversiteit 
te Gent het diploma van apotheker met grote onderscheiding; 
in 1952 werd hij Master of Science aan de universiteit van Minne
sota (U.S.A.) en in 1953 promoveerde hij met grote onderscheiding 
tot doctor in de farmaceutische wetenschappen aan de Gentse uni
versiteit. Hij was laureaat van de Interuniversitaire wedstrijd 
(1954) en laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Ge
neeskunde (1957). Hij specialiseerde zich aan de laboratoria voor 
toxicologie en criminalistiek te Parijs, Den Haag, Zürich, Harrogate 
en Londen, bezocht de universiteiten van Londen, Oxford, Cam
bridge, Leeds, Parijs, Marseille en Kopenhagen en werd lesgevend 
assistent in de anorganische scheikunde aan de universiteit van 
Minnesota. Bij k.b. van 12 maart 1958 werd hij tot docent be
noemd aan de Rijksuniversiteit te Gent en belast met de cursus in 
t~xicologischç scheikuüdç. Hij richtte in 1959 een facultatieve 
cursus in fytofarmacie in. Bij k.b. van 1 januari 1961 werd hij tot 
gewoon hoogleraar bevorderd en bij de oprichting van de faculteit 
voor farmaceutische wetenschappen werd hij de eerste dekaan 
(1970-1974). 
Zijn activiteiten kwamen vooral tot uiting in de vele wetenschappe
lijke congressen die hij organiseerde of voorzat. Hij is bedrijvig in 
tal van wetenschappelijke en officiële verenigingen; hij is o.m. 
voorzitter van de Commissie Luchtverontreiniging (Staatssecre
tariaat voor Leefmilieu), lid van de Commissie Industriële Eco
logie (Staatssecretariaat voor Streekeconomie), lid van de Com
missie Studie Alcoholintoxicatie (Ministerie van Volksgezondheid), 
lid van de Hoge Gezondheidsraad (Ministerie van Volksgezondheid), 
ondervoorzitter geneesmiddelencommissie (Ministerie van Volksge-
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zondheid), project ditector United Nations Developlnent Or
ganization. Industrial Technology Division. 
Een 125-taJ publikaties van zijn hand of in samenwerking met zijn 
medewerkers handelen voornamelijk over onderwerpen, die tot 
zijn leeropdracht behoren. 
In 1976 werd Prof. A. Heyndrickx aan de Universiteit te Rijsel 
uitgeroepen tot doctor honoris causa. 
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IV. HERDENKING VAN HET lOO-JARIG BESTAAN VAN 
HET LABORATORIUM VOOR TOXICOLOGIE 

AAN DE R.U.G. 

Het eeuwfeest van het laboratorium voor toxicologie aan de 
R.U.G. werd herdacht van 26 tot 28 augustus 1976: er werd bij die 
gelegenheid o.m. een symposium georganiseerd en een gedenkpen
ning uitgegeven. 

Over het symp osium en de overige festiviteiten verscheen van de 
hand van M. Martens, assistent van Prof. A. Heyndrickx, een kort 

. verslag in het Farmaceutisch Tijdschrift voor België' (53e jg., nr. 4, 
september-oktober 1976). Hieruit vernemen we o.m., dat het sym.
posium georganiseerd werd 400r TIAFT, "The International Asso
ciation of Forensic Toxicologists', een internationale vereniging die 
al de specialisten op het gebied van het gerechtelijk toxicologisch 
onderzoek verenigt. De voorzitter is Prof. Dr. Bryan Finkle van de 
University of Utah te Salt Lake City (U.S.A.), de secretaris Dr. N. 
Dunnett van het Home Office Central Research Establishment te 
Aldermaston (Engeland). Deze vereniging bestaat uit een Europese 
afdeling en een Amerikaanse, die elk afzonderlijk jaariijks een sym
posium organiseren. Om de 3 jaar wordt een gezamenlijk wereldcon
gres ~ehouden waarin alle disciplines van het gerechtelijk onderzoek 
vertegenwoordigd zijn, zoals ook de gerechtelijke geneeskunde, 
bloedvlekken-onderzoek, schriftvervalsing, ballistiek, criminalistiek, 
enz. Het symposium te Gent begon met een plenaire sessie 
over 'One Hundred Years Criminal, Clinical and Envirmonmental 
Toxicology', 'N ew Concepts and Developments in Toxicology, 
Education and Research', 'Toxicology - the next 25 years' en 
'Clinical Toxicology'. Nadien werden de symposiumactiviteiten 
verspreid over 3 sessies, waaronder 2 voor wetenschappelijke mede
delingen en 1 wetenschappelijke filmsessie over de werking van het 
laboratorium voor toxicologie te Gent. In totaal werden 21 mede
delingen gehouden voor meer dan 140 deelnemers. Volgende on-
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derwerpen kwamen o.m. aan de orde: 
- Toepassing van de haemoperfusie in geval van intoxicaties waar

onder voornamelijk intoxicaties door paraquat (B. Widdop, 
Engeland). 

- De voorstelling van een meer specifieke R.LA.-methode voor de 
bepaling van L.S.D. in urine van druggebruikers (S.M. Fletcher, 
Engeland). 

- Een bespreking van de gevolgen op toxicologisch gebied van TCDD 
verontreiniging zoals in Seveso (A. Heyndrickx en C. Van 
Peteghem, België). 

- De voorstelling van een G.C.-N.F .LD.-techniek voor de analyse 
van doxepine in post-mortem stalen (G. de Groot, Nederland). 

- De toepassingen van de indirecte atoomabsorptie-technieken in 
het gerechtelijk onderzoek (A. Kovatsis, Griekenland). 

- De analyse van paraquat in post-mortem stalen d.m.v. pyrolyse 
G.C.-M.S. (M. Martens, België). 

- De analyse van cantharidine in urine d.m.v. G.C.-N.F .LD. en 
G.C.-M.S. na derivatisatie (F. Martens, België). 

- De analytische aspecten van endosulfanintoxicaties (J. Demeter, 
België). 

- De methodiek voor de screening van benzodiazepines in 100 J.l1 
bloed stalen (A. Clatworthy, Engeland). 

- De bepaling van pentazocine en ergotamine in het 6-maanden 
oude lijk van een druggebruiker d.m.v. G.C.-M.S.-technieken 
(R. de Zeeuw, Nederland). 

Het symposium werd opgeluisterd door tal van nevenactiviteiten 
zoals de plechtige huldezitting in de Aula ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan en de receptie met pianorecital, aangeboden 
door de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen in het Pro
vinciaal Gouvernementsgebouw. 

Tijdens de sessies werd een tentoonstelling gehouden waar de 
deelnemers konden kennismaken met enkele nieuwe analytische 
technieken zoals de chromatosticks en de X-stralenfluorescentie. 
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Gedenkpenning 






