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Guy Gilias 

Op 14 en 15 april 2012 was het weer een feestweekend voor de gretige leden van de Kring, die 
houden van aangenaam gezelschap en een leuke sfeer, die iets nieuws willen opsteken in verband 
met de geschiedenis van de farmacie en die graag een culturele ontdekking meepikken. 
Niettegenstaande het gure, prille voorjaarsweer, waren al deze ingrediënten ruimschoots 
aanwezig. 

De aanblik van de majestueuze abdij Rolduc stelde de verwachtingen al hoog. Met bewondering 
betraden we de indrukwekkende inkomhal, en zochten we vervolgens onze weg doorheen de 
doolhof van gewelfde gangen naar onze hotelkamer. Minder vlot verliep het terugvinden van de 
inkomhal: alle lange gangen op de verdiepingen oogden immers dezelfde. Niet alleen wij kwamen 
in de problemen, we kruisten regelmatig dezelfde groepjes op zoek naar hun doel. 

Na de openingstoespraak van de voorzitter, kwam prof. em. Hendrik Deelstra als eerste aan het 
woord met een volledig verhaal over "de internationale farmaceutische congressen en de 
oprichting van de FIP, dit jaar 100 jaar geleden". Een verhelderende lezing die duidelijk de aandacht 
van alle toehoorders kon trekken. 

"Farmaceutische hoogtepunten uit de vroege kloostergeneeskunde: het Lorscher Arzneibuch 
(795), de Hortulus (827) en de Macer Floridus" noemde de uiteenzetting die voorzitter collega 
Annette Bierman aanbood. Een gepast onderwerp in dit kader van een eerdere 
kloostergemeenschap. Aangenaam vertellend onderhield ze ons over baanbrekende 
kruidenboeken en hun invloed op de geschiedenis. 

Een uiterst gedreven en vooral spitsvondige gids leidde ons dan gedurende anderhalf uur rond in 
de doolhof van de abdij. Met een waterval van woorden, leuke verhalen, ludieke kwinkslagen en 
dubbelzinnige uitspraken, maar vooral met heel veel kennis van zaken hield hij zijn toehoorders 
geboeid. 

Het aperitief werd geserveerd in de indrukwekkende barokke bibliotheek van de abdij. Een uiterst 
aangenaam en gezellig kader. 
Het gebruikelijke diner was van goede kwaliteit en de dito wijn vloeide rijkelijk. 
Er is nog heel lang nagepraat, waarna we in de bar in de duistere kelder, verder van ons bezoek kon 
genieten. 

De Algemene Statutaire Vergadering op 
zondagochtend verliep zonder problemen. De 
congresplanning voor najaar 2012 (Lier) en het 
voorjaar 2013 (Lessines) werden goedgekeurd. Zelfs 
het najaar van 2014 werd vastgelegd te Leuven. 

Na de koffie vergastte arts A.M. Zwaard ons op zijn 
toespraak "Van Amsterdam tot Ceylon: de 
geneesmiddelenvoorziening bij de Verenigde Oost
Indische Compagnie". 
Een van de belangrijkste leveranciers van exotische 
kruiden en specerijen voor het Westen in de 17" en de 
18e eeuw, werd aandachtig bestudeerd. 
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Enigszins aansluitend bij de lezing van Annette Bierman, besprak prof. Harm Beukers ook een 
thema van de kloostergeneeskunde: "Kloostergeneeskunde: aderlaten en purgeren". 
Hij verduidelijkte de oorsprong, de reden en de wijze waarop aderlaten en purgeren zo overdreven 
veelvuldig toegepast werden, vooral in de 17e eeuw. 

Om de tijd die ons nog restte tot het aperitief en de lunch, gaf collega Guy Gilias bondig wat uitleg bij 
plaatjes over "De karikatuur van de apotheker in prenten". Wellicht is dit later bij een andere 
gelegenheid, tijd voor een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp. 

Een eenvoudige lunch besloot een geslaagd en gezellig congres. 
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CONGRES ROLVUC (KERKRADE) Apvw2012. 
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