
VERSLAG VAN DE 13]JfENKcJMST VAN DE KRING 
VcJcJR DE GESCHIEDENIS VAN DE PtlARMACIE IN 13ENELUX 
TE GENT cJP 25 EN 26 APRIL 2009. 

Apr. H. Leupe / apr. G. Gilias 

Op zaterdag 25 april 2009 kwamen we opnieuw samen om 14 uur in het hotel Holiday-lnn te Gent 
voor onze voorjaarsbijeenkomst. 
Het was niet ver naar het pharmaceutisch instituut van de R.U.G. om een viertal lezingen te 
aanhoren en een bezoek te brengen aan een klein maar waardevol apothekersmuseum in de 
faculteit zelf. 
Eerst kwam prof. em. Hendrik Deelstra aan het woord met een lezing over "De toxicologie in de 
opleiding tot apotheker in België". Te beginnen met Nikander van Kolofon (2e eeuw na K.) ging de 
spreker over Paracelsus naar een drietal apothekers, voorlopers in de toxicologie in België in de 19 
de eeuw nl. apr. De Hemptine, apr. D.Van Bastelaer en apr. A. Pasquier. Daarna behandelde hij de 
wettelijke opleidingen aan de universiteiten vanaf 1849. Vandaag wordt toxicologie niet meer 
alleen aan de apothekers onderwezen . 
Daarna kwam professor Hans Nelis aan het woord met het onderwerp "Geschiedenis van de 
homeopathie in België". Hij belichtte de drie verschillende aspecten: de historische, de 
wetenschappelijke en de ethische . 
Daarna gaf collega apr. G.De Munck een inleiding op het bezoek van het apothekersmuseum in 

de faculteit. Het museum is ontstaan dank zij giften van 
apr. Brans van Rotterdam en prof. dr. Leo Vandewiele, 
beiden medestichters van de Kring en later nog 
aangevuld door apr. Ligterink en nog veel andere 
schenkers. Er is een zeer gevarieerd aanbod van 
potten, vijzels, kruidendozen , balansen, toestellen en 
boeken. 

Na een bezoek aan het museum kwam de laatste 
spreker aan het woord. Apr. Leupe gaf een 
samenvatting van de geschiedenis van de verkoop van 
aperitieven en digestieven in de apotheek. Zo waren 
de· smaakpapillen goed voorbereid om naar het 

Holiday-lnn hotel terug te keren voor het avondmaal . 

Voorzitter Annette Bierman opende de Algemene Vergadering op zondagvoormiddag, met een In 
Memoriam van prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma, die onlangs overleed. 

Prof. Harm Beukers besprak vervolgens 
"Europese Materia Medica in Japan. De lessen 
van Philippe Franz von Siebold (1796-1866) in 
Nagasaki". Onnodig te vermelden dat de 
toehoorders aan zijn lippen gekluisterd waren. 
Wegens het uitvallen van de geluidsinstallatie 
en het ontbreken van beeldmateriaal verliep de 
uiterst waardevolle lezing van dr. Helena Wille 
wat in mineur. "De albums van Karel van Sint
Omaars", een geschilderde hortus voor het 
Collegium Medicum te Leuven in de 16° eeuw, 
dat ze belichtte betreft een unieke collectie met 
prachtige en kunstzinnige illustraties. 
Na een koffiepauze beschreef collega Gilias 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/ Année 59 Nr 117 2009 3 



"Enkele voorschriften uit het Winckel Bouck van zuster Eleonora Verbeke, apothecaresse in het 
Sint-Janshospitaal van Brugge in 1751 :• Deze invloedrijke apothecaresse had een eenvoudig 
werkboek geschreven met bereidingen ten behoeve van de helpende medezusters in de apotheek. 
De ontleding van sommige voorschriften leidde tot verrassende resultaten. 
Als afsluiter dook collega Ghislain Vercruysse in het familiearchief, met als resultaat een bondige 
biografie van "Apotheker Jules Bernard Vercruysse -1869". 

Gesterkt door een gevarieerde en rijk gevulde lunchtafel, begaven de deelnemers zich per autobus 
naar Het Pand, Museum Geschiedenis van de Geneeskunde, voor een leerrijke en aangename 
rondleiding in dit mooie museum. 

Goede wijn behoeft geen krans. Niettegenstaande technische problemen blikken we terug op een 
aangenaam, gevarieerd en meer dan nuttig congres! 
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