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Apr. Guy Gilias 

In aanwezigheid van enkele Aalsterse apothekers, doch met een 
kwartiertje vertraging, kon de voorzitter het Congres openen in de 
aangename, koele en van alle accommodaties voorziene 
vergaderzaal van Hotel Keizershof in Aalst. 

Prof. J. Lemli beet de spits af met en gedetailleerde bespreking 
van een Brussels apothekersexamen in 1829 afgelegd. Uit een 
honderdtal losse papiertjes in een archiefbundel, kon na studie 
een examenrekening en het examen zelf gereconstrueerd 
worden. Weinig studenten zouden vandaag slagen in deze 
moeilijke opgaven! 

Apotheker A. Bierman nam ons mee naar Nederlands Indië en 
besprak de figuur van apotheker H.F. Tillema. Deze uitgeweken 
Hollander had fortuin gemaakt met de verkoop van 
mineraalwaters, waarna hij zich sociaal opstelde voor de arme 
bevolking van Nederlands Indië. Vooral in zijn boek Kromoblanda 
getuigde hij als sociaal fotograaf van de heersende ellende. 
Na de koffiepauze vertelde collega Renneboog van Aalst over de 
plaatselijke familieapotheek, waarin hij als vierde generatie 
werkzaam is (zijn dochter zit in de tweede kandidatuur!). Dia's 
toonden ons de apotheek met inrichting van rond 1900, in een 
Neo-Renaissance stijl (vroeg Mechelse stijl), die er nog intact 
staat te pronken. Ook de opstanden van de eerste 
apotheekinrichting zijn nog bewaard. Apotheker Vercruysse sloot 
de namiddag af met een interessant verhaal (met dia's) over de 
plant sylphium. Deze verloren gewaande plant werd op een van 
zijn reizen in Lybië als het ware opnieuw ontdekt tussen de ruïnes 
van Cyrene. 

In de aangename bar van het hotel werd door menig deelnemer 
nagepraat, tot de tijd voor het aperitief in Hotel Royal Astrid, waar 
tevens een uiterst verzorgd en smaakvol avondmaal werd 
opgediend in een gezellige en luxueus kader. 

Op de Algemene Ledenvergadering diende te worden 
overgegaan tot het (her)verkiezen van de vervallen mandaten van 
enkele bestuursleden. De collega's Vercruysse, Van Gelder, Van 
der Meer, De Munck en De Backer werden door de vergadering 
herverkozen. De kandidatuur van ons lid Charles Libert, die de 
Kring reeds jaren lang vertegenwoordigt bij de Internationale, 
werd eveneens aanvaard door de vergadering. 
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Apotheker De Munck deed dan lezing van 
het verhaal van prof. De Backer over de 
apothekers te Aalst van de 15e tôt de 17e 

eeuw. De noodgedwongen opsomming van 
namen en data werd gevisualiseerd door een 
begeleidende informatieve en ingekorte 
tekst, via pc op het grote scherm 
geprojecteerd. Een nieuwe benadering 
waardoor de luisteraars met veel 
interesse de lezing konden volgen. Het 
initiatief werd alom geprezen. 
Tijdens de koffiepauze installeerde mevrouw 

Dumortier haar dia's, die haar lezing over de Antwerpse 
Renaissance apothekerspotten zouden illustreren. Het werd een 
boeiende uiteenzetting over de apothekerspot vanaf de majolica 
tot de Antwerpse pot. Haar boek "Céramique de la Renaissence à 
Anvers - De Delft à Venise", is zeker de moeite waard om 
aangeschaft te worden (zie bij Boekbespreking). Het aantal 
vragen na de lezing bewees hoe groot de aandacht van de 
congressisten was geweest. 

Terwijl we genoten van het aperitief, nodigde collega H. Leupe ons 
uit op een nakende tentoonstelling in Kortrijk over "apothekers
uitvinders". Hij stelde tevens een boek voor over dit onderwerp, dat 
later te koop zal aangeboden worden, (zie bij Boekbespreking). 

Een twee uur durende gegidste wandeling langsheen de 
historische gebouwen van Aalst en een bezoek aan het 
Stadsmuseum Oud Gasthuis (karnaval, Daens, Boon...) besloot 
dit meer dan geslaagde Congres. 
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