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Het thema van dit Internationaal Congres was "Farmacie en boeken", en ging door in de 
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften aan de Gendarmenmarkt in het historisch 
centrum van Berlijn. 

Als opwarmer konden we genieten van een uiterst interessante gegidste "Tour de Berlin" , die 
meteen de gelegenheid bood een indruk op te doen van deze immense stad met een intens 
verleden en volop in ontwikkeling. 

Meer dan 300 toehoorders - waaronder 13 Kring-leden !- waren aanwezig op de openingszitting, 
waar de voorzitters van de Duitse apothekersvereniging (DGGP), de Societas lnternationalis 
Pharmaciae Historiae en de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie ons welkom 
heetten. 

Het fel gesmaakt welkomsdiner vond 's avonds plaats tijdens een gezellige rondvaart op de Spree. 
Meteen de gelegenheid om oude bekenden terug te ontmoeten en nieuwe collega's met een zelfde 
interesse te ontdekken. 

De lezingen van de volgende dagen kenden een strak stramien, perfect getimed, zoals de Duitse 
gründlichkeit dat voorschrijft. Een plenaire ochtendzitting van een half uur, waarna ieder kwartier 
kon gewisseld worden naar twee bijkomende zalen naargelang de interesse voor het thema van de 
lezing. 

Met enige fierheid dient vermeld dat de lezing van ons bestuurslid Sjoerd Wicherink van een grote 
aandacht mocht genieten. 

Iedere middag bood een rijk gevulde koffietafel de gelegenheid andere deelnemers op te zoeken 
voor een gesprek of een kennismaking. 

De tweede avond organiseerde de Societas lnternationalis een plechtige zitting waar de Urdang 
Medaille en de Medaille Maria del Carmen Francés werden uitgereikt aan apothekers die zich 
onderscheiden hadden op het gebied van geschiedenis van de farmacie. Hier werden tevens de 
nieuwe leden gelauwerd die de Academia het afgelopen jaar had benoemd. 
Ons lid Müller-Jahncke sloot die plechtigheid af met een ludieke lezing over "De apotheker in 
gedichten". 
Tijdens de daaropvolgende receptie, aangeboden door de Duitse apothekersvereniging, vloeide 
de drank rijkelijk en volgende de hapjes in een strak tempo. 

Wie in het zeer rijke aanbod van lezingen zijn gading niet vond, kreeg ruim de gelegenheid deel te 
nemen aan nevenactiviteiten zoals onder andere een bezoek aan het Medizinhistorisches Museum 
der Charité (een aanrader, ook voor de gebouwen), Botanisch Museum, Egyptisch Museum, 
Porselein Museum, Charlottenburg etc ... 
Privé bezoek aan deze geweldige miljoenenstad was uiteraard niet verboden ... 

Op zondag werd nog een na-congres daguitstap georganiseerd naar Potsdam. Met een 
uitstekende gids, door ieder naar waarde geschat, ontdekten we een stad met een groot historisch 
verleden, prachtige gebouwen en een sterke visie op de toekomst. Zeker een meer intensief en 
rustiger bezoek waard. 
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Een geleid bezoek aan het zomerpaleis "Sans, Souci" en aan "Cecilienhof" waar de geschiedenis 
van Europa werd herschreven in 1945, waren een waardige afsluiter. 

Deze 40" editie was een uitstekend georganiseerd en vlot verlopend congres in een prachtige en 
historische stad in volle ontwikkeling, met zorg uitgekozen culturele uistappen en vooral een heel 
rijk aanbod aan hoogstaande lezingen. 

Tot over twee jaar in Parijs! 
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