
NAJAARSCONGRES BASTOGNE 20 EN 21 OKTOBER 2001 

Apr. Guy Gilias 

Het bestuur had Bastogne uitgekozen, een historische stad midden in de 
Belgische Ardennen, om het najaarscongres 2001 te laten plaatshebben. Het was 
lang geleden dat Wallonië nog bezocht geweest was en daarom hoopten de 
organisatoren op heel wat belangstelling te kunnen rekenen met bovendien een 
voortreffelijk programma. Onze Franssprekende leden hebben echter de kans 
niet gegrepen, alhoewel gezorgd was voor lezingen in de taal van Molière en 
vertaling van de Nederlandstalige voordrachten. We stellen daarom des te meer 
de aanwezigheid van monsieur Pierre Julien uit Parijs en madame Nicole Roland, 
secretaris van l'Institut pour l'étude de l'histoire de la Pharmacie et du Médica
ment, op prijs. 
In de vergaderzaal van Hotel Melba luisterden de congresgangers eens te meer 
naar leerrijke en boeiende uiteenzettingen. Collega Ghislain Vercruysse begon 
met de vertoning van een reeks prachtige beelden over oude apotheken in zijn 
lezing «De l'Art Nouveau de Commercy à l'Art Déco à Reykjavik.» Eens het applaus 
geluwd bracht de voorzitter het droeve nieuws van het plotse overlijden, enkele 
weken voordien, van mevrouw Algera-van der Schaaf, die nu een voordracht zou 
verzorgen. Collega Desmidt was zo bereidwillig geweest als plaatsvervanger een 
lezing te houden over «Frans Claes, een geelgieter en klokkengieter te Herentals 
(B) - 1572-1613» Na de koffiepauze sprak Guy Gilias over «De archiefbundel 
van Felix Louis De Prêter uit Rillaar, apotheker te Brussel 1829-1849.» De inrich
ting van zijn apotheek, doktersrecepten uit die tijd en een uniek klisteerboekje 
maakten deel uit van het onderwerp. 

Om 19 uur werd het aperitief genoten in een apart gebouwtje van 
Wagon Restaurant Leo, uiterst sfeervol ingericht voor onze groep. Een voortreffe
lijke Ardeense maaltijd overgoten met de beste wijnen en opgediend door voor
komend personeel gaf ons het gevoel van verwende eregasten. Het aangenaam 
na-tafelen moest wegens het late uur afgebroken worden. 

Op de algemene vergadering werd de voorzitter voor de volgende vijf 
jaar in zijn functie bevestigd. Meteen werd een vernieuwing en uitbreiding van 
het bestuur aangekondigd. 
Jope Van Gelder nam dan het woord om ons te onderhouden over «Kruid- en 
voorschriftenboeken.» Met zijn enorme kennis over dit onderwerp leerde hij de 
toehoorders eens te meer heel wat bij betreffende de vakliteratuur. Professor 
Lemli had de eer de lezingen af te sluiten met zijn verhaal «L'approbation du 
'Syrop antivermineux'par la Société Royale de Médecine en 1870 - une histoire 
d'apothicaire.» Een verhaal van politieke en administratieve bureaucratie tegen
over een koppig doorzettingsvermogen van een apotheker. 

Na het aperitief en de meer dan uitgebreide wild-lunch in Hotel Melba 
bezochten de deelnemers onder begeleiding het museum «En Piconrue» met 
onder andere een hele verzameling van Geneesheiligen. 

Een kleine, maar voldane en gezellige groep heeft intens genoten van dit 
weekend ! 
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De groep in de vergaderzaal 
van Hotel Melba. 
Le groupe à la salir de 
réunion de l'Hôtel Melba. 

Het museum - Le musée 
•En Piconrue». 

VOLGEND CONGRES 

26-27 oktober 2002 

Brugge (B) 
Feestviering Culturele Hoofdstad van Europa 

PROCHAIN CONGRES 

les 26 et 27 octobre 2002 

Bruges (B> 
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