
VEKSLAG VAN HET CONQUES IN 
KOEKMONV OP 2 EN 3 AVRIL 2005 

Guy Gilias 

Vroege zomertemperaturen hadden heel wat 
leden naar Roermond gelokt. Met veel 
genoegen mocht de voorzitter het Congres 
openen voor een vijftigtal deelnemers en 
bovendien heel wat nieuwe leden 
verwelkomen.Vooraleer aan de eerste 
spreker het woord te geven werd aan de 
aanwezigen meegedeeld dat Katia Van 
Gelder-Vermeulen zich kandidaat had 
gesteld voor een bestuursfunctie. Dat goede 
nieuws werd met handgeklap verwelkomt en 
aanvaard. 

Collega Annette Bierman vroeg zich in de 
eerste lezing meteen af: "Quo vadis? Bespiegelingen over de plaats 
van onze Kring in de geschiedenis van de farmacie in de 21e eeuw." 
Naast het behandelen van de aspecten over de definitie van de 
farmacie en een studie over de geneesmiddelen en grondstoffen in 
de Nederlandse Farmacopee, analyseerde ze het bestaansnut van 
de Kring in de afgelopen 55 jaar en trok ze de aandacht op het 
immense materiaal dat terug te vinden was in de cumulatieve 
indexen van 107 Bulletins. Mits aanpassingen van de Kring aan de 
moderne tijden en verwijzend naar het recente werk van ons lid Toine 
Pieters "Historische trajecten in de farmacie" (zie Bulletin 108 
boekbespreking), besloot spreker dat de Kring nog heel wat te 
bieden heeft en een waardevolle plaats bekleedt in de farmacie van 
de 21e eeuw. 
Collega mevrouw de Bruin schetste dan een beeld van de "Joodse 
apothekers in Nederland, het begin van een studie". Ze belichtte het 
hectische bestaan van de Joden doorheen de eeuwen, met 
verboden, verplichtingen en afwijzingen door de maatschappij. Hun 
migratie naar onder andere Nederland en de moeilijkheden die ze 
ook hier ondervonden. Hoe sommige doorzetters toch de farmacie 
konden beoefenen in Nederland, met een kleine zijstap naar de 
Joodse gemeenschap in Antwerpen. Wellicht kan haar verhaal een 
aanzet zijn voor een studie over de toestand in België. 
Een welgekomen koffiepauze met " Limburgse vlaaien" zorgde voor 
een gezellige babbel. 
Prof. De Backer had een studie klaargemaakt over "De 
Farmaciebeoefening te Oostende tussen 1634 en 1788 samen met 
enkele gegevens uit de 19e eeuw over apothekers in deze Belgische 
badstad." Omdat hij zich wegens ziekte had laten verontschuldigen, 
bracht collega Guy De Munck deze voordracht met een 
begeleidende power-point presentatie. Zoals steeds was deze 
lezing een puike, diepgaande en innoverende studie over het 
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apothekersbestaan in deze stad. 
Collega Gilias besloot de namiddaglezingen met een verhaal over 
"De Geneeskundige Commissie van Leuven en haar visitaties in 
Leuven van 1821 tot 1865." Na een korte uitleg over de 
geneeskundige commissie trad hij in detail over de processen-
verbaal van de "visitaties", met een bespreking van de vaststellingen 
door de inspecteurs van slechte of vervalste geneesmiddelen. 

In de bar van Landhotel Cox werd een uitgebreid aperitief 
aangeboden, waarna een uitstekende maaltijd volgde in een 
gemoedelijke en ontspannen sfeer. 

Drs. R Verhoeven beet op zondagmorgen de spits af en deed zijn 
verhaal aan de hand van een verhelderende power-point projectie: 
"Geneesmiddelen van Ellerman: een kwestie van kiezen." Hij maakte 
een vergelijking tussen de indeling van geneesmiddelen in het boek 
van Oesterlen en de nieuwe indeling volgens Ellerman, die 
onderwees in de militaire kweekschool. 
Dr. J.S. Meulenhoff nam ons vervolgens mee naar "De kloostertuin 
van Walafried Strabo." Hij besprak hier een gedicht van de Abt Strabo 
van het klooster Reichenau (Bodensee) over de kruidentuin van het 
huidige openluchtmuseum in Arnhem. Meerdere diapositieven 
illustreerden zijn gesmaakte bijdrage. 
De afsluiter werd verzorgd door collega G. Vercruysse wiens 
diapresentatie over voorbije congressen en enkele mooie oude 
apotheken of musea, steeds weer de kroon op het werk zet van een 
zeer geslaagd congres. 

Na de lunch was er gezorgd voor vervoer naar Roermond, waar we 
onder een stralende zon vrij konden genieten van slenteren door de 
drukke binnenstad (koopjeszondag!) of van een bezoek aan het 
Museum of/en van een frisse pint. 
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