
CONGRES VAN DE KRING VOOR DE GESCHIEDENIS 
VAN DE PHARMACIE IN BENELUX OP 12 EN 13 MEI 2001 
IN FRANEKER (Ni.) 

Apr. Ghislain Vercruysse 

Het pittoreske en charmante stadje Franeker in Friesland was de ontmoe
tingsplaats voor het voorjaarscongres van de Kring. Een beroemde universiteit 
werd hier gesticht in 1585 maar verdween in 1811. 
Precies op tijd opende de voorzitter de bijeenkomst. 
Professor dr. H.A. Bosman-Jelgersma beschreef de universiteit van Franeker vanaf 
haar oorsprong, haar plantentuin, haar bibliotheek en haar Europese uitstraling, 
evenals enkele van haar professoren. Pikant detail : Mata-Hari was de dochter 
van een apotheker uit Franeker. 
Professor dr. Lemli gaf uitleg over een onuitgegeven pesttraktaat geschreven 
omstreeks 1460 door Johannes de Vesalia, grootvader van Andréas Vesalius. 
Johannes de Vesalia was student in Keulen, geneesheer in Padua, professor in 
Leuven en vervolgens geneesheer in Brussel en schreef een eigenzinnig pesttrak
taat met naast zijn theorieën tevens 184 simplicia en 34 samengestelde genees
middelen. 
Professor dr. H. Beukers besloot de lezingen met een verhaal over een markante 
figuur van Franeker, A. Ypey. Geboren in Franeker uit een zeer gekende Friese 
familie, werd hij beroemd om zijn heroïsche geneesmiddelen en werd later pro
fessor in Leiden. 

Onze Hollandse vrienden vergastten ons die avond op een feestelijk ape
ritief gevolgd door een gezellige maaltijd waar allen tot rust kwamen bij een 
sfeervolle ondergaande zon. 

Na de ledenvergadering op zondag 13 mei volgden er twee lezingen. 
Professor C. De Backer had in de archieven van Diest een document ontdekt van 
omstreeks 1430 waarin een twist beschreven staat tussen een apotheker en een 
geneesheer. Van die gelegenheid maakte hij gebruik om het dagelijkse leven van 
een 15de eeuwse apotheker te beschrijven. 
Aan de hand van een diamontage gaf apotheker H. Leupe een zeer volledig 
beeld over de iconografie van de Heilige Drievuldigheid op apothekerspotten, 
schilderijen in apotheken en farmaceutische documenten. 

De zonovergoten namiddag nodigde uit voor een bezoek aan Franeker 
met zijn oude huizen, professorenwoningen, vestingen van het hospitaal en plan
tentuin. 

Afspraak op 20 en 21 oktober in Bastogne ! 
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