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Apr. H. Leupe 

De voorzitster Annette Bierman opent de vergadering om 1 0u30 en verwelkomt 30 deelnemers in 
de vergaderzaal van de feestvierende Apothekersvereniging van Antwerpen. (175 jarig bestaan). 

Herborist Daniel De Wit start de lezingen met een literatuurstudie over het gebruik van 
geneesmiddelen door de gezondheidsdienst van het Franse leger tijdens de Russische campagne 
van Napoleon Bonaparte in 1812 -1813. Deze zinloze veldtocht kostte aan veel honderdduizende 
Fransen het leven. Aan de hand van zes haltes in deze duidelijk beschreven tocht geeft hij een 
overzicht van de ziekten en verliezen met bespreking van de meest gebruikte geneesmiddelen 
tegen dysenterie, typhus, emfyseem en asfysie. 

Dan komt prof. H. Deelstra aan het woord met een rijk geïllustreerd overzicht van de klinische 
chemie in de opleiding tot apotheker in België. Hij begint eerst met de ontwikkeling van dit vak in het 
buitenland, om dan deze cursus per universiteit in België te behandelen .Dr. Claire Baisier handelt 
over het altaar van de meerseniers in de kathedraal van Antwerpen. De Meerseniersgilde is de 
gilde van kleine handelaars die met gewichten werken. Aan de hand van schilderijen van 
kerkzichten toont ze ons de aanwezige altaren van de chirurgijns en barbiers die ook tot de 
apothekersgilden behoren. De vele illustraties van deze verdwenen altaren bewijzen hun 
kunstwaarde en historische waarde . 

Apr. Guy De Munck bespreekt de geschiedenis van de apotheek Van Schoor waarvan het 
meubilair nu opgesteld staat in de inkomhal: van de Koninklijke Apothekersvereniging van 
Antwerpen en daar nu in veilige handen bewaard wordt. Hij belicht ook de apotheek van het 
museum Sterckshof te Deurne die nu in het museum van Volkskunde op haar verhuis wacht. 

Na deze vier lezingen is het tijd om de inwendige mens te versterken. De zeer verzorgde lunch is 
welkom. Nadien kunnen we een kijkje nemen in de kleine tentoonstelling ter gelegenheid van 175 
jaar KAVA, opgesteld in de wandelgangen. We herkennen veel oude apparaten voor magistrale 
bereidingen, affiches en farmaceutische · antiquiteiten. Ook de Bibliotheca Pharmaceutica 
Antverpiensis, met waardevolle oude boeken, deels van prof. L. Vandewiele is een bezoek waard . 

Om 14 uur start prof. em. Suy met een lezing over Philip Verheyen (1648-1710) uit het Waasland, 
die zich opwerkt van koewachter tot wereldberoemd hoogleraar aan de oude universiteit van 
Leuven. Zijn anatomieboek wordt gebruikt door Jan Palfijn. Hij is in nauw contact met apr. Sassenus 
die in 1704 de Leuvense Farmacopee publiceerde en die een beeltenis heeft op het stadhuis van 
Leuven. 

Prof. Bob Van Hee heeft als onderwerp de Secreetboeken in de 16 en 17 de eeuw. Dit zijn soms 
geheimzinnige recepten in Middeleeuwse handboeken. Het gaat niet alleen over geneeskrachtige 
bereidingen, maar ook soms over huismiddelen .Hij vermeldt vooral de boeken: "Den sach der 
consten (17• eeuw), Dat batemet van recepten (1549), Die secreten van Alexis Piemontese (1558)" 
en geeft enkele voorbeelden van gebruikte planten en andere producten uit de natuur. 

Bestuurslid dr. Sjoerd Wicherink schetst het leven van Clusius. Die is in Nederland geboren en 
gestorven maar reist zeer veel in Europa en schrijft daarover plantenboeken. De spreker bewijst dat 
Clusius ook veel in Vlaanderen vertoefd heeft. Clusius verbeterde zelfs het boek van de 
Mechelenaar Dodoens. 
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Als laatste spreekster komt medelid Evelien Vanden Berghe aan het woord en geeft uitleg over de 
cartouches op apothekerspotten in het Sint-Janshospitaal. Deze cartouches geven niet alleen de 
naam van het product maar ook aanwijzingen over zijn oorsprong, uitzicht, gebruik, doel, kleur, 
vindplaats en organoleptische kenmerken zoals reuk en smaak. 

Na een afscheidsdrank keren we voldaan huiswaarts van een leerrijke dag 

Apr. H. Leupe 
Holdestraat 2 bus 3/1 
8760 Meulebeke 
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