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Het najaarscongres ging door in het Novotel te Leuven op 6 en 7 oktober 2007 in aanwezigheid van 
55 deelnemers. Tijdens de zaterdagzitting werd door professor dr. Müller-Jahncke aan apr. Guy 
Gilias de medaille van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie uitgereikt. Tijdens de 
Algemene Vergadering op zondag werd een In Memoriam uitgesproken n.a.v. het overlijden van 
twee ereleden, de heer Pierre Julien en apr. Bernard Mattelaer. De DVD, die alle Bulletins bevat van 
1951 tot 2006 en waarvan 200 exemplaren werden aangemaakt, werd aan de leden voorgesteld. 
Hij kan op eenvoudig verzoek besteld worden. Het congres werd afgesloten met een toeristische 
rondrit door Leuven en omgeving. 
Het voorjaarscongres vond plaats in het Mercure hotel te Arnhem op 15 en 16 maart 2008. We 
noteerden 35 deelnemers. Op zondagnamiddag brachten we een bezoek aan het privémuseum 
Apotheker Kisters te Doorwerth. Ons wachtte een hartelijke warme ontvangst en alle bezoekers 
keken zich de ogen uit naar deze omvangrijke collectie. 
Het bestuur vergaderde te Antwerpen op 10 oktober 2007 en op 5 januari, 12 april en 12 juli 2008. 
Naast de voorbereiding van de voor- en najaarscongressen en de budgetcontrole, werd de 
toekomst van de congresorganisatie uitgebreid besproken. Het wordt niet alleen moeilijk een 
geschikt congreshotel te vinden, maar ook de vooropgestelde maximum deelnemersbijdrage van 
150 euro is steeds moeilijker haalbaar. Daarom werd onderzocht of de oplossing niet dient gezocht 
in een formule van één weekend congres in het voorjaar en een historische studiedag in het najaar, 
afwisselend in Nederland en Vlaanderen. Dit voorstel zal ter bespreking voorgelegd worden aan de 
Algemene Vergadering van oktober 2008. 
De contributie werd behouden op 30 en 50 euro. Van de DVD is 3/4 van de 200 stuks verdeeld onder 
de leden en de universiteitsbibliotheken. Er verscheen een eerste Nieuwsbrief in mei 2008. Op 
vraag van de ISHP werd onderzocht of de Kring de organisatie op zich kan nemen van het 
Internationaal congres in 201 1 te Brugge. Na rijp beraad en met de dood in het hart, werd beslist 
niet op deze vraag in te gaan gezien de Kring. noch de materiële noch de financiële draagkracht 
bezit om een dergelijk grootschalig project op zich te nemen. Het congres zal in 2011 waarschijnlijk 
plaats hebben in Berlijn. Over de resultaten van de think-tank die binnen de ISHP is opgericht om 
een antwoord te vinden op de vraag "waarom heeft de studie rond de geschiedenis van de farmacie 
aan aantrekkingskracht verloren11

, wordt met belangstelling uitgekeken. 
Op 4 en 5 oktober vond andermaal een geslaagd congres plaats te Maaseik in het "Hotel Van Eyck" 
in aanwezigheid van 43 deelnemers. De bijeenkomst werd besloten met een bezoek aan de 
tentoonstelling "HetTerracotta leger van Xi'an". 
Tijdens de Algemene Vergadering van 5 oktober werd besloten tot het reduceren van de 
congressen tot één weekendbijeenkomst in het voorjaar afwisselend in Vlaanderen en Nederland 
en een dagcongres in het najaar. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Vergadering in de toekomst 
in het voorjaar zal plaats vinden en dat het jaarverslag zal handelen over de periode 1 januari/ 31 
december. 
Op 8 november 2008 vergaderde het bestuur te Antwerpen en werd de organisatie van de 
bijeenkomsten 2009 en 201 O besproken. Er is een akkoord met de KNMP voor deelname van de 
Kringleden aan de Farmaceutisch Historische Dag, die in 2009 doorgaat te Arnhem op 27 oktober. 
Ook wordt nog een dagcongres overwogen in Leiden in het najaar 2009. 
Na controle van de ledenlijst zowel in Vlaanderen als in Nederland is vastgesteld dat de Kring in 
2008, î 18 betalende leden telde en dat er 158 Bulletins werden verstuurd. Het Bulletin moet 
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aanzien worden als het visitekaartje van de Kring en moet dus aan een aantal instellingen gratis 
aangeboden worden. 
Vanwege de IHSP wordt begin 2009 een vragenlijst verwacht in zake de toekomst van de studie 
van de geschiedenis van de farmacie. 
Sinds 1 januari 2008 is Zuid-Gewina, samen met het Nederlandse Gewina, de Belgische 
vereniging voor universiteitsgeschiedenis Studium Generale en het Nederlandse Batavia 
Academica, toegetreden tot het nieuwe fusiegenootschap GeWiNa, het Belgisch-Nederlands 
Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. 
In 2007-2008 ontvielen ons onze oud-redacteur Fons Rutten en Bernard van den Brekel. 

Apr. Guy De Munck, secretaris 
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