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(28-29 ~t-e,wib-e,v 2013) 

Apr. Romain Van Hautekerke 

De hoofdstad van Gelderland was voor een 30-tal congressisten al een voldoende reden om naar 
Arnhem afte reizen. 
Een warme najaarszon lokte ons dadelijk na aankomst naar een terras van het hotel met een 
indrukwekkend zicht op de Nederrijn en de stad en de beemden aan de andere kant van de rivier. 
Het 'Rijn hotel' is strategisch gelegen langs de oever van de rivier met een eetzaal die in een halve 
cirkel als het ware boven het water zweeft. 

Na de bewondering van het landschap, aan het werk! 

" De familie Van Lier en de apothekersdochters" was de eerste 
lezing door R.E. de Backer : we krijgen een overzicht van een 
Duits-Joodse familie uit Leer (dus niet het Vlaamse Lier). Het was 
een uiterst begaafde familie met een musicoloog, kunsthandelaar, 
verzetsheld, kunstschilder, fotograaf en zelfs verwantschap met 
Citroen & Schaap Uuweliers) en de Franse autobouwer Citroen 
(Citroën). • 
Eén van de Van Liers, Lambert komt in contact met de wethouder
apotheker Guldensteeden Egel ing. 
Deze heeft 3 dochters: Cornelia Geertruida, GerardaAdriana en Henrietta Maria. 
Hoe de stamboom en -takken zich verder ontwikkelen kregen we nadien te horen met dien 
verstande dat er momenteel nog 2 apothekers in de uitgebreide familie zijn waaronder de spreker. 

"Drie 18'12-eeuwse geneesmiddelf/esies met biîzondere inhoud"door H.J. Boersma. 

Spreker kocht in 2006 deze flesjes op een veiling bij Christie's; 
zij kwamen uit het nalatenschap van apothekerWittop Koning. 
Bezoar orientalis zat in het eerste flesje; bezoar is een 
pathologische afscheiding in het maag-darmkanaal van 
herkauwers (vooral geiten) rond een vreemd voorwerp (doorn, 
hard voorwerp, steentje). 
Westerse bezoar kwam uit de Nieuwe Wereld, was minder 
duur en kwam uit de maag van lama's. 
Lapis de Goa echter was namaak met gemalen edelstenen, 
koraal e.a. alles samengekleefd met tragacant. Hoofdzaak 

was dat de steen glad was en goed rook om het onheiraf te wenden. 
Dan had je lapides judaica: dit zijn fossiele skeletten van zee-egels. Uiterst doeltreffend tegen 
blaas- en nierstenen ! 
Ambergrijs ten slotte komt origineel uit de potvis en spoelt frequent aan op het strand. 
Grijze amber is waardevoller dan zwarte en wordt verwerkt in cosmetica. (Lees meer in deze 
Bullerin.) 
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"De miniatuurapotheek in het Riiksmuseum van Amsterdam" door Annette 1. Bierman. 

In het zojuist heropende Rijksmuseum staat op de afdeling 
18de_eeuwse meubelen een juweel van een 
miniatuurapotheek. 
Wanneer de deurtjes opengaan zien we een heus interieur van 
een apotheek: allerlei potjes, flesjes en doosjes, Delfts blauw 
porselein met opschrift als drakenbloed, arsen en theriaca. 
Miniatuurschilderijtjes en een beeldje van Pallas Athena doen 
het geheel nog realistischer aan. Verborgen achter een 
"secret" vind je een collectie naturalia: glas, fossielen, 
mineralen w.o. een 70-tal geïdentificeerd is. 

Wat is de oorsprong van deze kast? 
Vele vragen hierover zijn nog te beantwoorden, maar zeker is dat de eigenaar een zeer 
vermogend man was met medisch-farmaceutische interesse. 

Na een uitgebreid en erg smakelijk buffet, begeleid met Spaanse wijn, middenin een groep 
luidruchtige Amerikaanse toeristen (Historica! tour, zij bezochten WOII sites) eindigde de eerste 
welgevulde dag. 
Sommigen moesten toch nog wat napraten op het terras met een glaasje rood of een oude 
klare ...... . 

Op zondag 29 september om 9.30 opent de voorzitter de Algemene Vergadering. 
Na een ingetogen momentvoorde overleden leden, volgen de klassieke agendapunten. 
Er wordt besloten het voorjaarscongres in Dordrecht te houden (april 2014) en het najaarscongres 
in Leuven rond de herdenking vanA. Vesalius (oktober 2014 ). 

"Vichy en de apotheek" 

Op zijn typische, elegante manier vertelt Ghislain Vercruysse ons over het thermaal station van 
Vichy en de rol die apothekers in de ontdekking en uitbating van bronnen gespeeld hebben. 
Aan de hand van interessante, historische en ludieke anekdoten flaneren we door een 19de-eeuws 
kuuroord. 
Na deze lezing gaan we nooit het recept vergeten van "carottes Vichy" ! 

"Simpliciakasten, typisch Nederlands?"doordr. R.W.J.M. Van der Ham. 

Met zijn specifieke inhoud was een 
simpliciakast een referentiekast en geen 
voorraadkast. 
De spreker toont en beschrijft een 20-tal 
simpliciakasten qua inhoud, structuur en stijl. 
In de 18de eeuw was de productie ambach-
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telijk, met de 19de eeuw kwam het seriewerk. In België wordt slechts één kast gemeld evenals in 
Frankrijk en in Duitsland, 4 kasten in Engeland. 
Het laat zich vermoeden dat het toch een Nederlandse aangelegenheid is. 
Verder onderzoek dringt zich op. 

"Pillen voor de pest. Geneesmiddelvoorschriften in de Tractatus de Peste van Ysbrand van 
Diemerbroeck (1609-1674)door prof. em. Dr.A.H.M.Kerkhoff. 

In 1646 werd het traktaat gepubliceerd 10 jaar nadat in Arnhem de pest een derde van de bevolking 
had gedecimeerd. 
Aanvankelijk werd de pest benaderd als magisch, mythisch en religieus. 
Verschillende theorieën circuleerden: het staat in de sterren, het zit in de lucht, het contagium, het 
miasma, alleen alchemie wordt niet mee in overweging genomen. 
De eigenheid van Ysbrand is dat hij glle theorieën assimileert. 
Hij is streng protestant: God straft en de mensen tasten elkaar aan. 
Toch kon hij het probleem God-miasma-contagium niet oplossen. 
Zijn grote waarde is echter dat hij remonstrant en sterk empirisch georiënteerd was (aristotelisch). 
De gedrevenheid waarmee de spreker zijn betoog bracht, zette velen aan een Latijns-Nederlandse 
vertaling van de Tractatus mee te nemen om te lezen tijdens de komende donkere winterdagen. 
We onthouden ook de historische uitspraak vanwege de voorzitter: 
"Wie van het bestuur een lezing geeft, krijgt geen geschenk maar een zoen van de voorzitter" 

Romain Van Hautekerke, Temse 
1 oktober 2013 
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BEELDENGALERIJ CONGRES ARNH.EM 
28 EN 29 SFPTEM13ER 2013-10-04 
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