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Guy Gilias 

Je komt er, Je blijft er 

Het sympathieke stadje Geel verwelkomde zowat veertig deelnemers aan het voorjaarscongres 
met een stralende zomerzon. 
De onthaalkoffie of frisdrank werd dan ook aangeboden op het zonovergoten terras van hotel 
Corbie in hartje Geel. 

Ondervoorzitter collega Ghislain Vercruysse opende het Congres. De voorzitster Annette Bierman 
had immers een verscheurende keuze moeten maken uit een ongelukkige dubbele boeking: een 
jaarlijkse uitstap met schoolvriendinnen of het congres. Ter compensatie van haar afwezigheid 
bood ze het gezelschap in Geel een borrel aan. 

De heer Bert Boeckx, historicus en archivaris van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te 
Geel, leidde de lezingen in. Met zijn verhaal over "De geschiedenis van de psychiatrische 
verpleegkunde in Geel", vertelde hij over het ontstaan van deze unieke gezinsverpleging van 
geestelijke zieken, de evolutie doorheen de eeuwen en de huidige situatie. 
Hij vervolgde met een kort overzicht van de medicaties en behandelingen die ter beschikking 
stonden en staan van de geneesheren. 

Collega Cyriel Desmidt had twee voorschriftenboeken uit een Leuvense apotheek ontleed en 
legde ons zijn bevindingen uit tijdens zijn lezing over een "Dagboek der ordonnantiën 1829-1841, 
ten tijde van de Belgische Omwenteling". 
Eerst diende een ingewikkeld kluwen ontward te worden om de oorsprong en de schrijver van deze 
receptenboeken te achterhalen. Dank zij steekproeven doorheen beide registers kon hij een lijst 
opstellen van de meest voorkomende geneesmiddelen en de manier van behandelen in die 
periode. 

Na de koffie, frisdrank en een hapje, onder een staalblauwe hemel en heerlijke zonneschijn, 
besprak Guy Gilias aan de hand van een honderdtal dia's de "Karikatuur van de apotheker in 
prenten, spreuken en verzen". · 

In de gezellige zolderverdieping van Brasserie Flore, vlak naast het hotel, stonden de tafels 
uitnodigend gedekt in U-vorm. De sfeer was uitgelaten nadat ieder een plaats gevonden had voor 
een leuke babbel tijdens een uitstekend diner. 
Tot heel laat in de avond werd er op terrasjes op de Geelse Markt nagepraat, genietend van het 
gezelschap, een frisse pint en een romantische maneschijn ..... . 

Op zondagmorgen ging het congres veder in de kapel van het Gasthuismuseum Sint Dimpna. 
Mevrouw Van Ravenstein was zo vriendelijk geweest deze prachtige ruimte om te toveren tot een 
vergaderzaal. 
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering verliep vlotjes. 

Een merkwaardige geschiedenis van "Rechter Tie als forensisch expert" werd ons verteld door 
prof. dr. H. Beukers, waaruit we vooral onthouden dat de lijkschouwer in China een apotheker was. 

Aan de hand van interessante prenten uit eigen verzameling en uit musea gaf apr. Ghislain 
Vercruysse een "Introductie tot de geschiedenis van de zuigfles". Je zou niet verwachten dat een 
dergelijk banaal voorwerp in zulke verscheidenheid aan vormen en materialen is vervaardigd 
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doorheen de eeuwen. 

Historica en conservator van het Gasthuismuseum St. Dipna, mevrouw Frieda Van Ravensteyn, 
besloot de lezingen met haar intrigerend betoog over "De heilige Dimpna en haar relieken". 
Op een vlotte en enthousiaste manier verklaarde ze de legende van Dimpna, gaf ze inzicht in de 
relieken die haar zijn toegeschreven en vertelde ze over de historiek van haar verering. 

Het aperitief, aangeboden door de Kempische Apothekersvereniging, werd gesmaakt op het 
heerlijke terras van de Gasthuishoeve, recht over het Gasthuismuseum, waar tevens de lunch 
geserveerd werd. 

Een geleid bezoek aan het Gasthuismuseum mocht niemand missen. Dit prachtig gerestaureerde 
zustersklooster herbergt immers een schat van voorwerpen die het dagelijkse leven in het 
hospitaal en de apotheek duidelijk maakt in het authentieke kader van keuken, eetzaal, bakkerij, 
ziekenkamer en nog veel meer ..... 
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