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Apr. H. Leupe/ apr. G. Gilias 

Omwille van de Jeneverfeesten in Hasselt diende de volgorde van het programma van ons tweedaags 
Congres aangepast te worden. 
Daarom ging het Congres van start met de jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering. 
Voorzitter Guy Gilias kondigde een verschuiving aan van de functies van sommige bestuursleden, 
terwijl hijzelf zijn mandaat na tien jaar voorzitterschap niet meer wenste te verlengen. Tijdens een 
bestuursvergadering in de maand april had het bestuur collega Annette Bierman voorgedragen als 
nieuwe voorzitster. De voltallige vergadering keurde deze beslissing goed met handgeklap. Na 
voorlezen van het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en de goedkeuring van het 
gezonde financiële verslag werd overgegaan naar de gewone dagorde. 

Apr L.De Causmaecker opende de lezingen met het thema "De intrede van de alcohol in de farmacie 
der Nederlanden". 
Voor de geschiedenis van de alcohol moeten we zeer ver teruggaan, tot bij het boek Genesis waarin 
verhaald wordt dat Noah (2350 v. C.) dronken werd door wijn te drinken. Langs de Grieken, Arabieren, 
alchimisten, kwam de spreker bij Arnoldus de Villanova die in de 13de eeuw alcohol distilleerde uit 
wijn. Pas in 1770 spreekt de Leidense farmacopee van alcohol purum. Zoals we dat gewoon zijn van 
onze collega werd deze geschiedenis grondig onderbouwd met dia's en kennis van zaken. 
Daarna kwam collega Annette Bierman aan het woord en sprak over "De geschiedenis van de 
suiker in de apotheek:' De oorsprong van de suiker in de apotheek ligt ook in de geneeskunde, te 
beginnen met Dioscorides. Maar de eerste suiker kwam voor in honing en rietsuiker. De Arabieren 
waren de eersten die suiker inde farmacie gebruikten. Beginnend met de gekende suikerbroden in de 
middeleeuwse apotheekafbeeldingen gaf de spreekster een overzicht van de tien meest gekende 
suikerbereidingen in de apotheek zoals confijten , conserven e.a. Het is pas in 1747, na de 
ontdekking van suiker in bieten door apr. Markgraf, dat de suikerproductie veel goedkoper werd. 
Vanaf 1871 verschijnt bietensuiker in de farmacopee. 
Bioloog R. van der Ham kwam dan aan het woord. Hij besprak "een Haagse simpliciakast met inhoud 
". Rijk geïllustreerd met dia's van zestien simpliciakasten gevonden in 
Noord-Nederland, besprak hij het fenomeen van deze meubels. Aan de hand van geschriften 
gevonden in deze kasten kon hij tevens uitgebreid onderzoek verrichten naar het leven van apr. dr. 
Greshoff (1882-1909). Hij vertelde verder over zijn speurwerk om de herkomst en de geschiedenis 
van deze "Haagse" simpliciakast te achterhalen. 
Om te besluiten vroeg hij de Belgische collega's naar informatie over het eventuele bestaan van 
dergelijke Belgische exemplaren. 
Professor E. Van Schoonenberghe, onder andere voorzitter van het Nationaal Jenevermuseum in 
Hasselt, had zijn drukke bezigheden met de Jeneverfeesten even onderbroken, om ons om een 
minzame en aantrekkelijke manier Hasselt te situeren als Jeneverstad en de jeneverproductie in 
België in het algemeen. 

Na een korte pauze kregen de aanwezigen een echte Hasseltse jenever aangeboden, waarna werd 
genoten van een verzorgd wildmenu, overgoten met smakelijke aangepaste wijnen. Het was een 
gezellige bedoening en de "wittekes" vloeiden rijkelijk die avond. 

Conservator van het Nationaal Jenevermuseum, de heer Jacobs, ontving onze groep reeds om 9,30 
u, op zondagochtend, een uur voor de officiële opening voor het grote publiek dat in grote getale zou 
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toestromen. Zodoende konden we genieten van een privé rondleiding door de deskundige 
conservator en de voorzitter van het Jenevermuseum. 

Professor van Schoonenberghe was om 11 uur weer present om een lezing te verzorgen over "Een 
borrel vol wetenschap en techniek". 
Op zijn ongedwongen, vriendelijke manier van vertellen wist hij iedereen gedurende een uur te boeien 
met dit interessant onderwerp. De vele vragen na de lezing bewezen met welke aandacht de 
aanwezigen hadden genoten van het verhaal. 

Na het aperitief (een keuze uit verschillende jenevers) en de uitgebreide lunch werd aan de 
aanwezigen de mogelijkheid geboden zich onder te dompelen in het feestgedruis van de 
zonovergoten stad. 

Een congres dat eindigde met een nieuwe voorzitter, een congres rijk aan inhoud en van 
afwisselende activiteiten, een congres waar de aanwezigen deugd aan gehad hebben. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/ Année 56 Nr 112 2007 9 


