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Een congres organiseren te Brugge is een buitengewone kans bieden om veel 
leden samen te krijgen. Inderdaad, we hadden een recordopkomst van 72 deel
nemers waarvan 15 leden van een historische zustervereniging, de Montanus-
kring, een geschiedkundige kring van de geneeskunde van Brugge. 
We konden niet beter beginnen dan met onze lokale collega, apr. B. Vanhaver-
beke, die ons een bondige samenvatting gaf van de geschiedenis van de apothe
kers te Brugge. Deze geschiedenis begint met één van de oudste gekende apo
thekers van België, nl. Petrus, apothecarius de Montpellier. 
Daarna kregen we een verslag van het historisch uitgediepte werk van prof. C. 
De Backer over de apothekers te Aalst in de 18de eeuw. 
Toen kwam collega H. Leupe aan het woord over de religieuze betekenis van de 
weegschaal in de apotheek en meer bepaald over de eschatologische elementen 
die er terug te vinden zijn in de ikonografie van de apotheek Vrees «Het Laatste 
Oordeel» net zoals u kunt lezen in dit Bulletin van de Kring. 
Dr. Boersma toonde dan aan de hand van veel dia's zijn rijke collectie antiquitei
ten waaronder de vele medische gewichten van dr. Wittop Koning zaliger. 
Na de koffiepauze konden we van dr. Panier een uitgebreid relaas horen over 
Montanus en de geneeskunde van zijn tijd in Brugge, gevolgd door mevr. De 
Boodt-Maselis die sprak over Anselmus Boetius De Boodt en zijn Kruidboek. 
Zo konden we dan samen met onze zustervereniging Montanus aanzitten voor 
het souper. 
Op zondag 27 oktober kregen we een bondige uiteenzetting en de geschiedenis 
van de Delftse apothekerspot door de gekende deskundige P. Swimberghe. Daar
na evalueerde en taxeerde hij voorwerpen uit de apotheek, meegebracht door 
onze leden. 
Onder leiding van mevrouw E. Vanden Berghe brachten we een bezoek aan het 
Memling Museum en oudste hospitaalapotheek van St.-Jan die wel uitzonderlijke 
farmaceutische schatten herbergt. 
Het was een congres met rijke historische bijdragen in een cultuurstad bij uitstek! 
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