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Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 

Vergadering te Luxemburg op 2 October 1954 
Om 16.30 werd de gasten ontvangen door het Syndicat des Phar

maciens Luxembourgeois in hotel Cravat. De voorzitter collega L 
F i s c h e r en de minister van Volksgezondheid en Landbouw 
spraken een welkomstwoord dat door de president Dr. P. H. 
B r a n s (Rotterdam) werd beantwoord. Om 17.30 werd de weten
schappelijke vergadering gehouden in het Athenaeum. Hier waren 
ruim 60 belangstellenden bijeen gekomen. De president begon met 
te memoreren dat op het Internationaal Congres voor de Geschie
denis van de Pharmacie te Rome aan drie van onze bestuursleden 
namelijk Dr P. H. B r a n s , L. V a n d e w i e 1 e (Gent) en Dr A. 
Wittop Koning (Amsterdam) het erelidmaatschap van het Nobile 
Collegio Chimico Farmaceutico di Roma .verleend was en reikte 
collega V a n d e w i e l e de versierselen hiervan uit. 

Vervolgens sprak de heer M. S p r u n c k (Luxemburg) die ons 
inlichtte over de geschiedenis van Luxemburg, waarna collega N i -
m a x (Luxemburg) over de geschiedenis van de pharmacie in Lu
xemburg van 1804—1954 sprak. Hij vertelde ons over de beide sy> 
sternen van vestiging in het land en de toename van het aantal 
apotheken in de loop der jaren. Daarna sprak Dr M. J. H a r p e s 
(Luxemburg) over de oudere pharmaceutische geschiedenis van het 
land, een moeilijk terrein waar nog veel werk op verricht moet wor
den. 

Collega V a n d e w i e l e sprak zeer kort over de Codex Mon-
tensis, de zeer zeldzaam geworden pharmacopée van Bergen. Als 
extra spreker trad nog op Prof. A. G l o d e n (Luxemburg) die 
sprak over Prof. P. J. v a n K e r c k h o f f , hoogleraar aan het 
Athenaeum, die zijn leerstoel verwisselde voor die te Maastricht 
en vervolgens hoogleraar werd te Groningen en Utrecht. Tenslotte 
vroeg collega P r o o t (Anseremme) de medewerking van de kring 
om een aantal beelden van het af te breken station Brussel-Noord te 
redden. Deze beelden zijn vervaardigd door apotheker F r e q u i n 
voor wie in Herenthals een museum ingericht is. Daarna vertoonde 
collega S e g e r s (Brussel) zijn film over de historische apotheken 
en verzamelingen van België. Deze uitstekende kleurenfilm, voorzien 
van geluid, wekte ieders bewondering. W e zien met spanning uit 
naar verdere cineastische arbeid van deze collega. Ook werd nog 
een film van de Société d'Histoire de la Pharmacie vertoont. 

De avond werd verder gevuld met een gezellige maaltijd in hotel 
Cravat, gevolgd door een tocht per autobus door het verlichte 
Luxemburg. Deze verlichting was speciaal voor onze bijeenkomst 
nog eens ontstoken. De volgende morgen had de huishoudelijke 
vergadering plaats waar de gebruikelijke agendapunten werden be
handeld. Vervolgens werd een tocht door de stad gemaakt en werd 
het gezelschap op het stadhuis ontvangen door het gemeentebestuur. 

Het was een uitstekend geslaagde vergadering waar het eerste 
contact met onze derde Benelux partner gelegd werd. Onze dank 
gaat uit naar de Luxemburgse collega's voor de schitterende ont
vangst en de voortreffelijke organisatie van deze bijeenkomst. 

(D. A. Wittop Koning) 




