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Dit najaarscongres vond plaats te Mechelen, een van onze mooiste 
culturele steden. Voor de 46 ingeschrevenen was het een 
aangenaam weerzien in het nieuwe Novotel in het centrum van 
de stad. 
Om 14 u 40 mocht de voorzitter de eerste spreker inleiden: niet 
minder dan onze ouderdomsdeken apr.L. De Causmaecker. Zoals 
we dat van hem gewoon zijn besprak hij een spirituele studie 
namelijk " Het verband tussen Margareta van Oostenrijken Maria 
Magdalena met de zalfpot". Hij verklaarde " eikaars spiritueel 
evenbeeld". Margareta van Oostenrijk heeft een moeilijk en zwaar 
beproefd levengehad.dat zij met moed en christelijke overtuiging 
gedragen heeft. De vele legendes over Maria Magdalena wijzen 
in de zelfde richting. Het is geen toeval dat boven op het 
praalgraf van Margareta van Oostenrijk, in de prachtige 
kloosterkerk te Brou (Bourg en Bresse), in Bourgondië, een beeld 
staat van Maria Magdalena met de zalfpot. Daarna ging de 
spreker dieper in op de inhoud van de zalfpot. Waarschijnlijk ging 
het hier vooral over olies en reukwaren zoals de nardusolie en de 
opopanax, waarvan de spreker ons een staaltje reukwaar gaf. 
Hierna volgde prof.em. Lemli met een degelijke historische studie 
over apr. Adriaan De Vadder (1634-1693) van Leuven, die de 
eretitel van pedel aan de faculteit van de geneeskunde te Leuven 
kon bemachtigen. Het was een boeiende functie die ook een 
beetje hoogmoed gaf, hetgeen we konden merken aan de evolutie 
van zijn handtekening.. 
De studie van apr. R De Mees werd, wegens ziekte, voorgelezen 
door apr.Gilias en was een samenvatting over de bijdragen i.v.m 
hygiëne gepubliceerd in 30 jaar Revue Médicale van de Leuvense 
universiteit einde 19 eeuw (na 1870). Men wist blijkbaar nog altijd 
niet dat dr. Semmelweis van Budapest en L. Pasteur in Frankrijk 
bewezen hadden dat de abnormale hoeveelheid sterfgevallen in 
gemeenschappen te wijten was aan het gebrek van ontsmetten van 
instrumenten, handen, compressen, linnen e.a. De antiseptica 
waren te duur en hadden een te slechte reuk .Gelukkig zal dat 
geleidelijk verbeteren door het gebruik van benzofenol. 
De laatste lezing op zaterdag ging over beeldhouwer en 
apotheker Fraikin, geboren te Herentals in 1817. Collega De 
Munck vertelde over zijn bewogen leven en gaf een lijst met het 
overzicht van zijn kunstwerken : 35 beelden in het museum te 
Herentals , 9 standbeelden, 34 borstbeelden en 11 
grafmonumenten. Iedereen heeft er wel één in zijn streek, te 
beginnen met de beelden op het hoofdportaal van het stadhuis te 
Brussel. Deze romantische beeldhouwer haalde zijn diploma van 
apotheker toen hij 18 jaar oud was maar keerde zo vlug mogelijk 
terug naar zijn eerste liefde : de beeldhouwkunst, en met een 
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prachtig resultaat. 
Na de Algemene Ledenvergadering op zondag waar de 
echtgenote van Jope Van Gelder zaliger, Katia Vermeulen zijn 
plaats in het bestuur zal innemen, werd postuum de medaille van 
professor Carmen Francés van de Universiteit te Madrid, aan prof. 
Vandewiele verleend in aanwezigheid van zijndochter.(ziep.5). 
De voorzitter bracht een korte laudatio over prof. Vandewiele, die 
volgens zijn eigen woorden "in stilte de kostbaarheden van ons 
apothekersverleden te boek heeft gesteld ". 
Daarna vertelde prof. Beukers hoe het kruidenboek van Dodoens 
in Japan terecht kwam en er zeer belangrijk werd in de 
kruidenstudie. 
Charles Libert gaf een overzicht over de kracht of soms niet 
erkende waarde van de farmacopees vanaf de Oostenrijkse FC 
die Margareta van Oostenrijk zonder succes oplegde âan de 
Mechelse apothekers, tot de Nationale Farmacopees die wel een 
kracht van wet hadden, en de controles, niet meer door 
stadsdokter en magistraten, maar door echtestaatsinspecteurs. 
Prof. De Backer liet zijn vele waardevolle opzoekingen over 
Mechelse apothekers voorlezen door apr. G.De Munck. Eens te 
meer een diepgaande studie die een aanvullende bijdrage leverde in 
het overzicht van zijn "Geschiedenis van de apothekers in België". 
Daarna volgden dia's door apr. Vercruysse gemaakt op zijn reis in 
de streek van Montpellier, Carpentras e.a. en apr De Munck 
vervolgde met prentjes gemaakt in enkele oude apotheken en 
musea in de streek van Schleswig-Holstein. 
Daarna volgde het middagmaal en een bezoek aan de 
tentoonstelling over " Dames met klasse". 
Weer een geslaagd, gezellig en leerzaam congres. 
H.Leupe 
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