
CONGRES VAN 18 EN 19 OKTOBER 2014 TE LEUVEN 

Guy Gilias 

Een veelbelovend congres met een gevarieerd aanbod van lezingen door een 
select gezelschap van professoren en de mogelijkheid tot bezoek aan unieke 
tentoonstellingen -onder meer de Vesalius tentoonstelling in Museum M. Een 
uitstekende hotellocatie naast het station van Leuven, lezingen in het 
nostalgische kader van het oude auditorium geneeskunde in Museum HistarUZ 
en een vrij bezoek aan het museum 'Sporen uit het verleden van de 
gezondheidzorg', waar een tentoonstelling opgebouwd is met pareltjes van een 
waardevolle collectie historische toestellen en instrumenten, voor- en naoorlogs 
meubilair, foto's en documenten die getuigen van de pioniersrol van UZ Leuven. 
Ook een afdeling met een oude apotheekinrichting, een uitgebreide collectie 
apothekersmateriaal en didactische opstellingen over vroegere bereidingen in 
de apotheek maken deel uit van het museum. 

Dit programma kon blijkbaar slechts een beperkt aantal leden aanspreken om 
naar Leuven te reizen. Vooral op zondag was de belangstelling eerder 
bedroevend. 

De deelnemers hadden het in ieder geval naar hun zin wanneer een 
vrijwillger/gids van het museum het stàrtschot gaf in de kapel van het hospitaal 
met een korte duiding van plaats en opzet van het museum. 

Een korte en deugddoende koffie/frisdrankpauze na het intense culturele 
bezoek aan het erfgoed, zorgde voor de overgang naar het intellectuele deel van 
de namiddag. 
Professor Geert Van Paemel (Leuven) stak van wal met een uitgebreid verhaal 
over C.J. Koene, een vorser die honderd jaar geleden begaan was met de 
milieuchemie en soms aanzien werd als een kwakzalver. Spreker toonde hierbij 
aan dat de zorg voor het milieu niet een modern probleem is van deze eeuw, 
maar reeds eerder de zorg en de aandacht kreeg. 

Professor Gert Laekeman, lesgever farmacotherapie en fytotherapie aan de 
KULeuven sprak begeesterd en enthousiast over 'de risico's eigen aan 
geneeskrachtige planten anno 2014', een kwestie van gezond verstand.' Hij 
vertelde onder meer over het probleem en de gevaren van de kwalificatie van 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 1 

------------------------------------------



planten als voedingssupplementen, over het ondeskundig gebruik van 
plantenmateriaal bij aankoop buiten de apotheek en nog veel meer interessante 
dingen over de plantengeneeskunde. 

De kleindochter van apotheker Gert Salentijn uit Appingedam sloot de lezingen 
af met een leuke presentatie over de immense verzameling vijzels van haar 
grootvader. Ze was mede met haar moeder en grootvader de samensteller van 
een boek over deze "uit de hand gelopen collectie". 
Met kennis van zaken en gevoel begeleidde ze vlot de prenten en verklaarde ze 
de tekeningen in de horizontale banden, de verticale ribben en de verschillende 
oorvormen. Ter plaatse kon men zich het boek aanschaffen. 
Informatie over het werk kan je vinden op www.antiekevijzels.nl 

In een privé ruimte van Hotel Park lnn was het meteen tijd voor een uitgebreid 
aperitief en een werkelijk smakelijk diner met fijne aangepaste wijnen. 

De aangename bar met diepe kuipzetels bleef lang de plaats to be, voor een 
gezellige babbel bij het nuttigen van menig sterke drank. Zo hoort het ! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd het ontslag genoteerd van twee 
bestuursleden, Sjoerd Wicherinck en Ghislain Vercruysse. De voorzitter 
benadrukte hun jarenlange werking en inzet bij het bestuur en dankte hen 
daarvoor uitgebreid, gevolgd door een spontaan applaus van de aanwezigen. 
Meteen stelde de voorzitter twee nieuwe bestuursleden voor: Evelien Vanden 
Berghe (Brugge) en Harm Beukers (Leiderdorp). Met akkoord door handgeklap 
werden ze als bestuurslid aanvaard door de stemgerechtigde aanwezige leden. 

Professor doctor Robrecht Van Hee (Antwerpen) startte de lezingen met het 
verhaal over "Andreas Vesalius, een leermeester voor de 21 ste eeuw". Ter 
gelegenheid van de herdenking van de S00ste geboortedag van Andries Van 
Wesele (31/12/1514) -wat in Leuven uitgebreid aan bod komt- belichtte de 
spreker het boeiende leven van deze beroemde anatoom. 

Apotheker Marc Dooms (Leuven), ziekenhuisapotheker en kenner van 
weesgeneesmiddelen, gaf ons een interessant inzicht over zeldzame ziektes en 
weesgeneesmiddelen en leverde, aan de hand van een uniek oud filmpje van 
prof. Vangehuchten (psychiatrie Leuven), het bewijs dat dergelijke 
geneesmiddelen altijd bestaan hebben. 
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Het laatste woord was voor ons kersvers bestuurslid Evelien Vanden Berghe 
(Brugge), adjunct-conservator van het Hospitaalmuseum van Sint-Jan. 
Ze verduidelijkte wat de voorplaten van de farmaceutische publicaties uit de 
Brugse stedelijke collecties te vertellen hebben over de inhoud, de tijd en de 
plaats waar ze ontstonden. Een gepaste en boeiende afsluiter van het congres. 

Een uitgebreide culinaire finger-food lunch zette een origineel puntje op dei van 
deze aangename bijeenkomst. 

kruidenapotheek 
In museum Histaruz 

apotheek 1880 
In museum Histaruz 
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