
VERSLAG BIJEENKOMST KRING VOOR DE 
GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 
12 en 13 april 2003 - Breda 

Apr. Hugo Leupe 

Dankzij de ervaren organisator, onze collega Hugo van der Meer, bijgestaan door 
collega Doppen, genoten we van een geslaagd congres met 42 deelnemers in 
Breda in Hotel Tulip Inn. 
Na de opening door onze voorzitter Guy Gilias kwam professor H. Beukers aan 
het woord met een degelijke en vernieuwende lezing over de Illustris Schola 
Auriaca Bredae. Er volgde nadien een historisch diep uitgebouwde studie van 
professor Chris De Backer over het handboekje van de Gentse apothecaris Joos 
Cooman uit 1598. Deze namiddagzitting werd afgesloten door apr. R. Doppen, 
die vertelde over zijn familieleden A.J. en W.L. van Rey, apothekers en burge
meesters in Vaals. Een verzorgd diner sloot deze dag af. 

Op zondag 13 april kwam onze collega G. De Munck aan de beurt met een film 
over de uitvinding van de aspirine door de firma Bayer. Wellicht was de uitvin
der een laborant en niet apotheker Arthur Eisengrun, die de eerste uitvinding van 
aspirine pas later kwam opeisen. 
Onze voorzitter Guy Gilias besprak daarna documenten ontdekt in het archief 
van de stad Leuven, over de eerste cholera-epidemie in Leuven in 1832. 
Apr. G. Vercruysse toonde dan een diamontage over voorbije congressen en 
oude apotheken in Franche-Conté. 
Wie ooit het prachtige apotheekmuseum van Tournus zal bezoeken kan bij de 
toeristische dienst van deze stad een folder kopen over alle mooie, te bezoeken 
oude apotheken in de Bourgognestreek. Komen daar ook nog zeker bij: Lons-le-
Saunier, St. Amour, Salins-des-Bains en Poligny. Het is een ware ontdekkings
tocht van rijk farmaceutisch verleden. 

Het congres werd afgesloten met een bezoek aan het Begijnhof van Breda met 
daarnaast de Waalse Kerk en de Grote Kerk. 
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