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 Bezoek gasthuisapotheek
Op zondag 11 december gidst Jan Rymenams voor de heemkundige kring een bezoek aan de 
gerestaureerde gasthuisapotheek. Jan is een gedreven gids én plantkundige van opleiding. Hij heeft 
meegeschreven aan de brochure over de gasthuisapotheek en samen met apotheker Guy Gilias 
en coördinator Dries Peeters meegewerkt aan de herinrichting en de ontsluiting ervan voor het 
publiek. Hij is met andere woorden dé geschikte gids. Over de apotheek zegt hij het volgende:
‘Een bezoek aan de gerestaureerde gasthuisapotheek is een verhaal met veel facetten. De erg 
schaarse gegevens over de gasthuisapotheek en de apothekers in Aarschot waarover we vandaag 
beschikken, zullen we situeren binnen de geschiedenis van de farmacie in onze contreien.  
Maar vooral hebben we hier een interessante en originele inrichting die niet toevallig gedurende 
enkele eeuwen nagenoeg onveranderd heeft bestaan en die een illustratie is van de langzame evolutie 
van de geneeskunst. Alleen al het feit dat de originele tekstvlaggen op de lades nooit gewijzigd werden 
– en dus ook de inhoud niet – toont dit aan. Herkennen we de kloosterkruiden die reeds door Karel 
de Grote ‘verplicht’ werden om geteeld te worden in de kloostertuin? Welk verhaal schuilt er achter 
het panacee ‘S:Defri:M’? Is het toevallig dat we tal van kruiden herkennen die vandaag thuishoren 
in de gastronomie? En waarom zijn er zoveel kruiden die geacht worden onze lichaamssappen 
in al zijn vormen te ‘reguleren’? Wie zag erop toe of dit alles wel kwalitatief bewaard werd? 
Wat we op de schappen en achter glas zien, is gedeeltelijk gerecupereerd uit de originele 
inboedel en gedeeltelijk aangevuld met giften en stukken in bruikleen. Dus we kunnen 
niet zeker zijn of deze ook allemaal in de gasthuisapotheek te vinden waren. Van het 
succesvolle kinderpoeder dat de zusters zelf produceerden zijn we dat wel, maar of nu de 
flacon met ‘Spaanse vlieg’ hier ook thuishoorde, valt te betwijfelen. Mocht men trouwens 
zomaar zelfgemaakte producten op de markt brengen? En wat te zeggen over het feit dat de 
zusters een eigen receptenboekje hanteerden met de vreemdste recepten en ingrediënten? 
Niet alleen geneesmiddelen vertellen een verhaal. In de apotheek zijn er enkele fraaie stukken die 
te maken hebben met het vak. Zalfpotten (met een deksel alleen voor het esthetisch oog); Delfts 
porselein (dat misschien niet van Delft afkomstig is); flessen die niet zomaar gekleurd zijn; uiterst 
lichte gewichten (met dezelfde naam maar een ander gewicht); een vorm om suppo’s te maken … 
met chocolade; …’
Praktisch: de gidsbeurt duurt anderhalf uur, we voorzien een gidsbeurt om 14.00u en om 
15.30u, telkens voor een groep van 15 personen. Wie zin heeft dient zich in te schrijven 
(secretariaat@heemkundeaarschot.be of telefonisch 0477 84 80 08), met de melding voor welke 
gidsbeurt. Wanneer zou blijken dat er een onevenwicht is tussen de beide groepen, houdt het 
bestuur zich het recht voor de laatste inschrijvers te verzoeken om van gidsbeurt te verschuiven.  
De gidsbeurt is voorbehouden voor leden van de HAKVH. Snel inschrijven is dus de boodschap! 
Voor wie te laat is of op 11 december niet vrij: elke laatste zondag van de maand is de apotheek vrij 
toegankelijk. Een stadsgids zal aanwezig zijn om duiding te geven.



Afgestudeerde juristen
Familiekunde Vlaanderen, afdeling Leuven, is bezig met een bewerking van de lijsten van 
afgestudeerde juristen aan de oude universiteit van Leuven, die in 1797 door de Fransen opgeheven 
werd. Men heeft reeds een onvolledige lijst van zowat 10 000 afgestudeerden uit de periode 1540-
1797. Er zijn nog grote lacunes in de periodes 1556-1594 en 1654-1659. In de lijst staan zeker 
transcriptiefouten wegens het soms moeilijk leesbare schrift of wegens moeilijk herkenbare namen. 
Ook de klerken van destijds zullen wel fouten gemaakt hebben. De lijst staat op de website van 
FV Leuven, er is een alfabetische lijst met beperkte informatie over de afgestudeerden en er is een 
lijst per geboorteplaats. Mensen die fouten opmerken of meer correcte namen kunnen suggereren, 
kunnen dit laten weten via familiekundeleuven@gmail.com

11 november-viering
Op 11 november is er om 11 u een hulde aan het oorlogsmonument op de Grote Markt. 
Burgemeester Rutten houdt een toespraak, er worden bloemen neergelegd en een minuut stilte 
gehouden. Nadien wandelt men naar het monument van pater Raskin waar eveneens bloemen 
zullen neergelegd worden.

Tentoonstelling Nest Sterckx
Op 21 oktober werd in het Stedelijk Museum de tentoonstelling over wielrenner Ernest Sterckx 
geopend. “Nestje” Sterckx, geboren in Heultje in 1922, werd wielrenner in 1938. Een eerste 
overwinning behaalde hij als junior in 1942. Nest Sterck won in zijn carrière onder meer 3 x de 
Omloop Het Volk. In 1951 vestigde hij zich in Aarschot en opende er samen met zijn vrouw café 
‘Parijs-Brussel’, genoemd naar de wedstrijd die hij in 1947 gewonnen had. Dat jaar vormde hij met 
Rik Van Steenbergen ook een ploeg op de piste. Nest zou 20 jaar wielrenner blijven, hij reed zijn 
laatste wedstrijd in 1958. Dat was de tijd dat ook Rik II, Rik van Looy, al actief was. Andere grote 
kanonnen waartegen hij moest opboksen: Marcel Kindt, Stan Ockers, Briek Schotte, Ferdi Kubler, 
Fausto Coppi en Gino Barthali, om het maar bij deze te houden. Nest Sterckx overleed in 1975. De 
tentoonstelling loopt nog tot 31 december.



Wij danken de volgende steunende handelaars 
en beschermende leden:

 Aarschotse Gidsenbond p/a Sint-Jobsweg 21, 3221 Nieuwrode
 Altex Interieurs, G. Vandenheuvelstraat 157 – 2230 Ramsel
 Dhr. Benny Bergen
 Apotheek Luc Bollen, Bogaardenlaan 3 – 3200 Aarschot
 Dhr. Jos Bruyninckx
 Dhr. Francis Camerlinckx
 Mevr. An Coeck
 Dhr. Isidoor Corbeels
 Dhr. Frans De Cremer
 Dhr. Tony Fraussen
 Geassocieerde notarissen Geerinckx & Callewaert, T. De Beckerstraat 42 – 

3200 Aarschot
 E.H. Huub Gerits
 Dhr. Johan Goolis – Aarschot Weleer
 Grauwzusters Franciscanessen Rillaar
 Dhr. Ivo Hermans - De Koerier van Navarra
 Dhr. Frans Heylen
 Dhr. Roger Janssens
 Mevr. Sylvia Janssens
 Kerkfabriek HH. Maria Pieter Antonius Langdorp
 Dr. Jan Laenens, Veerlestraat 1 – 3201 Langdorp
 Dhr. Urbain Lavigne-Vermandel
 Dhr. Dirk Luyten
 Geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims, 

Boudewijnlaan 19 – 3200 Aarschot
 Dhr. Everard Nys
 Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx
 Dhr. Ludo Schellens
 Dhr. Willy Schroeven (†)
 Mevr. Lieve Serneels
 Dhr. Kris Smets
 Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp
 Dhr. Steven Tuerlinckx (†)
 Dhr. Vic Valgaeren
 Dhr. Johan Van Rensbergen
 Mevr. Christel Verlinden
 Dhr. Valère Vissenaeken
 Dhr. Jozef Vlummens
 Dr. Paul Willems, Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp


