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Apr. Guy Gilias 

Tot droefenis van de organisatoren vonden (té) weinig leden de weg naar Arnhem. Sommigen 
waren verontschuldigd door ziekte of hospitalisatie, voor anderen was de plaats van afspraak 
misschien minder geschikt of paste het tijdstip niet helemaal alhoewel de datum vele maanden op 
voorhand kenbaar was gemaakt. Was het kille en sombere voorjaar oorzaak van een desinteresse 
of viel het programma niet in de smaak? We mochten ons echter wel verheugen op de 
aanwezigheid van tal van nieuwe gezichten, waaronder zelfs kersverse nieuwe leden. 
De aanwezigen hebben in ieder geval deugd gehad aan een gezellig en rustig weekend, met een 
gevarieerd aanbod van zeer leerrijke lezingen, twee super toemaatjes en het bezoek aan een privé 
apotheekmuseum om niet snel te vergeten! 
De correcte accommodatie in het hotel, fijne drank en spijs droegen bij tot een meer dan zomaar 
geslaagd congres. Met een dikke proficiat en dank aan de organisatoren Annette Bierman en Hugo 
Van der Meer! 

Vooraleer aan de eigenlijke lezingen te beginnen, trakteerde de voorzitster ons op een reeks 
plaatjes van het 90-jarige verjaardagsfeest van ons lid mevrouw Tilly Van de Sande-Swart 
(Vlissingen) in Middelburg. De bibliotheek van Leiden gaf een presentatie over de collectie boeken 
van de familie en tevens genoten we van de uitzonderlijke Dante collectie van Tilly. 
(www. bibliotheek. leidenu niv. n 1). 

Mevrouw drs. e.v. de Bruin (Bergen op Zoom) 
beet de spits af met een lezing over "Joodse 
apothekers in Amsterdam 1615-1796". Met veel 
aandacht werd geluisterd naar het wel en wee 
van deze geïsoleerde groep collega's. 

De heer M. Elwakil (Leiden) vervolgde met een 
merkwaardige lezing over "Nigella sativa - Het 
geheim van het zwarte zaad, een oud 
therapeuticum voor de moderne genezer". Na 
de voorstelling van het boek "Geneeskunde van 
de profeet Mohammed" ging hij die weg verder 
met gegevens over de Islam, vergelijkingen 
tussen jodendom en christendom, het Oude 
Testament en de Islam. De introductie van 
Nigella en zijn geschiedenis kwamen aan bod, 

met tenslotte de talrijke toepassingen van het zaad. 

De heer P.A.M. Verhoeven nam de derde lezing voor zijn rekening (in de plaats van G. Gilias) met 
een voordracht over geneesmiddelenleer in de 19• eeuw: "Van F. Oesterlen naar G. Ellerman -van 
vertaling naar verdeling". 
De figuren van Oesterlen (1812-1877) en Ellerman (1817-1849) werden belicht en hun beider 
indeling van de materia medica, namelijk de manier van werken gebaseerd op 
werkingsmechanisme tegenover de manier van werking op scheikundige eigenschappen. Ze 
verdeelden de geneesmiddelen in andere klassen en groepen, maar vonden hier en daar toch 
overeenkomst. 
U krijgt een duidelijke samenvatting van deze lezing verder in dit Bulletin. 
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Een uitgebreid aperitief vloeide draadloos over in 
een fijn diner en een aangename, zelfs leerrijke after 
dinner. 

Mevrouw M. Marssen -Voordouw (Maassluis) gaf op 
zondagmorgen als eerste toelichting over " 
Pharmacie in de late middeleeuwen in Arnhem". Ze 
overhandigde ons bovendien een 50 bladzijden 
lijvige tekst over haar onderzoek betreffende de 
farmacie in Arnhem. 
Ook over deze voordracht kan u meer lezen verder in 
dit Bulletin. 

Daar college G. Vercruysse zich verontschuldigd had wegens ziekenhuisopname vulde Guy Gilias 
zijn tijd op met een verhaal over "Det Leuvense Anatomische Amfitheaters ( 17 44 en 1877 )- Zijn ze 
met afbraak bedreigd?" 
Hij besprak het ontstaan en de verdere evolutie van anatomische amfitheaters om te komen tot de 
moeilijke ontstaansgeschiedenis van het eerste Leuvense gebouw, samenlopend met de woelige 
geschiedenis van de faculteit geneeskunde van de universiteit van Leuven. 
Wegens groei van de universiteit werd een tweede en groter anatomisch amfitheater gebouwd, 
maar door de vlucht van de faculteit geneeskunde naar een site buiten Leuven wordt het hele 
geneeskundige erfgoed afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. 
Wat gaat er gebeuren met het eerste historische amfitheater? 

De voorzitster gunde ons nog een toemaatje door de heer G. Haan te laten spreken over 
"Hydrometers in context - Een perspectief op hydrometers uit Engeland, Frankrijk en Nederland in 
de 18° eeuw". 
Een uiterst boeiende vergelijking van de verschillende types, waarover U gedetailleerd kan lezen in 
dit Bulletin. 

Tenslotte lichtte collega A.Bierman een tipje van de sluier over het museumbezoek dat we in de 
namiddag zouden genieten. Met aantrekkelijke beelden over "50 jaar verzamelen: 
Apothekersmuseum Kisters" nodigde ze ons, in naam van mevrouw Kisters, na de lunch uit voor 
een uitgebreid bezoek aan deze collectie. Onze gastvrouw mocht rekenen op een ruime 
belangstelling. 
Meer over dit museum kan u lezen in de rubriek "Een uitstapje waard". 
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