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op 17 e*vl8 aprO/2004. 

Guy Gilias 

Heel wat belangstelling voor een "themacongres" in het noorden 
van Holland! In het sympathieke Hotel Beatrix liep de 
vergaderzaal zodanig vol dat er zitstoelen moesten aangevoerd 
worden. De aanwezigen hebben er genoten van hoogstaande 
lezingen over de maritieme farmacie, gebracht door uitmuntende 
experten. 
Kapitein ter Zee bd.H.G.D Eysink Smeets opende met een 
voordracht over " leven en overleven aan boord van zeeschepen 
in de tijd van de V.O.C." U kan zijn bijdrage lezen verder in dit 
Bulletin. Deze boeiende uiteenzetting werd gevolgd door het 
verhaal van Kapitein ter Zee apr.bd.M.Fransen, die een muisstille 
zaal aan zijn lippen gekleefd hield. Ook van zijn lezing kan U 
genieten in dit Bulletin. Hij gaf vervolgens het woord aan zijn 
jonge opvolger Luitenant ter Zee apr. der eerste klasse J.C.M.J. 
de Bruijn, net terug van een missie in Irak, die met begeleidende 
dia's een merkwaardig beeld schetste over de "Aspecten van de 
farmaceutische zorg in de Koninklijke Marine (verleden en 
heden)". 
De tijd was ongemerkt voorbij gevlogen en bijna hadden we de 
koffiepauze overgeslagen. 
Na de pauze besprak collega C. Desmidt "Dr. Paul Janssen 
Leven en werk", naar aanleiding van het overlijden van deze 
bijzondere figuur die wereldgeschiedenis heeft geschreven. 

Het aperitief en het diner werden genoten in een bijzonder 
sfeervolle eetzaal, met uitzicht op zee. Het werd zo laat die avond, 
dat men ons verzocht een pousse-café in de bar van het hotel te 
gaan gebruiken. 

De verwachtingen voor de lezingen van zondagvoormiddag 
waren hoog. gespannen. Het weekendthema werd verder gezet 
met een eerste lezing van dr. apr. A. Bierman met betrekking tot 
"De behandeling van scheurbuik in de 17e en 18e eeuw", waarna 
prof. Dr. H. Beukers ons onderhield over "Geneesmiddelen
voorziening in de Oost ten tijde van de V.O.C." Ongemeen 
boeiende verhalen, die spijtig genoeg te vroeg moesten 
beëindigd worden, maar waarvan U verder kan genieten in dit 
Bulletin. 
Om op een ontspannen manier te besluiten toonde apr. G. 
Vercruysse ons naar goede gewoonte dia's van vroegere 
congressen. Het gelach en de begeleidende commentaar van de 
congressisten bewees dat dit een aangename afsluiter was van 
een boeiend congres. 
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