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Onder een stralende zon, in een nieuwe Novotel en vooral met een grote belangstelling van 53 
leden opende de voorzitster, collega Annette Bierman dit congres om 14,30 uur. 
Maar eerst mocht ons erelid en voorzitter van de Académie Internationale d' Histoire de la 
Pharmacie, prof. dr. apr. W.O. Müller-Jahncke het eremetaal met diploma van de Académie 
overhandigen aan apr. Guy Gilias voor de zeer vele diensten die hij jaren lang bewezen heeft als 
bibliothecaris, redacteur en voorzitter van onze kring. 
Prof. H. Deelstra begon de lezingen met het onderwerp" De apotheker, het ontstaan en de evolutie 
van de voedselchemie in België". Het werd een boeiende uiteenzetting die begint met de eerste wet 
over voedselvervalsing in 1860 en de evolutie tot op heden en we waren allen verbaasd te 
vernemen welke grote rol de apothekers-professoren hierin gespeeld hebben. Spijtig genoeg 
hebben we sedert 1980 geen apothekers meer in de eetwareninspectie in België. 
Daarna kwam prof. J. Dequeker aan het woord met" Een bijdrage van de kunst in de geschiedenis 
van de geneeskunde 11

• Hij heeft daarover een prachtig boek gepubliceerd "De kunstenaar en de 
dokter in huis". 
Hij toonde er ons mooie dia's over. Dank zij het aandachtig observeren van schilderijen en zijn 
scherp observatievermogen als geneesheer, kon hij belangrijke ziektebeelden aantonen zoals 
rheumatoïde artritis, sclerose, vingerknobbel artritis, ziekte van Paget , waterzuchtig, gangreen 
en nog veel meer. Zo zagen we dat ook het schilderij van Rubens "De drie gratiën" drie 
belangrijke ziektebeelden weergeeft! 
Hij eindigde met de beentransplantatie door de HH .. Cosmas en Damianus, een eerste voorbeeld 
van heterotransplantatie. 
Prof.H.Beukers mocht natuurlijk ook hier niet ontbreken. Met zijn gekende animo sprak hij over 
"Apotheker A.J.C Geerts als kenner van de Japanse materia medica". Apr Geerts, geboren op 
24/03/ 1843 te Oudendijk, werd militair apotheker in 1863, trok naar Japan in 1869 en heeft daar 
een schitterende carrière uitgebouwd en bijgedragen tot de Japanse F.C. in 1876. Hij heeft daar 
vast en zeker zijn standbeeld verdiend. 
Professor Chr.De Backer moest wegens ziekte verstek geven voor zijn voordracht "De oudste 
apothekers in het oude Zuid Brabant 11

• Hopelijk kunnen we later genieten van zijn lezing. 

Op zondag werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar werd door de voorzitster aan 
collega G. Gilias het diploma van Erelid van de Kring overhandigd. Er werd beslist om in maart 
2008 samen te komen in de buurt van Arnhem. Het najaarscongres 2008 zal dan waarschijnlijk 
plaats vinden in de buurt van Waterloo. iedereen kreeg ook een cd-rom met de volledige inhoud 
van onze bulletins van 1 tot 111. Onze Kring is mee opgestapt op de sneltrein van de informatica! 
Daarna opende apr. C. Desmidt met een referaat over "Voorschriftenboeken van een Turnhoutse 
apotheker in de periode van 1905-1921". Het was een grondige ontleding van het aantal 
voorschriften per maand , de soorten geneesmiddelen en bereidingen zelfs per dag genoteerd. 
We noteerden ook dat toen alleen op 1 januari de apotheek gesloten was! 
Men gebruikte toen vooral plantaardige en minerale producten, zoals u verder in dit Bulletin zult 
kunnen lezen in de publicatie van zijn lezing. 
Prof. Lemli kon ons uitermate boeien, zoals altijd. Hij besprak nu "De geneesmiddelen afgeleverd 
door de apotheek van het Groot Ziekengasthuis van Leuven in 1795-96." Dit was gelukkig allemaal 
in detail opgeschreven door een stagiair die studeerde voor licentiaat geneeskunde Er zijn 109 
ziektebeelden beschreven. 
Er werd dan uitgekeken naar de heer Jo Claes, de auteur van boeken over geneesheiligen. 
Deze heiligen waren vooral de psychologische troost op een ogenblik dat men nog geen 
geneesmiddelen had voor bepaalde ziektes. Deze heiligen vertegenwoordigden een "hoger 
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macht". Hun levenswijze, hun manier van sterven, de analogie met hun naam, de plaats waren ze 
woonden , dat alles was al voldoende voor de verering tegen een bepaalde ziekte. 
We sloten dit congres af met een koud buffet en een toeristische rondrit in de stad Leuven. 
Voorwaar, weer een geslaagd congres met een verscheidenheid aan goede sprekers, leerrijke 
onderwerpen en een verdiende ruime belangstelling. 
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