CONGRES TE LEIDEN OP 13 EN 14 JUNI 2015

Guy Gilias
De Leidse Hortus was de startplaats van het enige congres van de Kring in2015.
Wegens dalende
belangstelling tijdens
de vorige voorjaars- en
najaarscongressen had het Bestuur besloten nog één congres per jaar te
organiseren. Blijkbaar een wijs besluit, want de belangstelling van de leden was
bevredigend te noemen. Een flink gevulde vergaderzaal zorgde voor een
aangename stemming bij de deelnemers, toegesproken door mevrouw dr.
Gerda van Uffelen van de Hortus botanicus om de 425-jarige geschiedenis te
vertellen van deze immense tuin. Een verrassend en meeslepend verhaal van het
prille begin van deze kleine besloten hof, die uitgroeide tot een plantentuin van
meerdere hectaren! Bekende en beroemde figuren hebben steeds gezorgd voor
een strakke en nauwkeurige inrichting met een visie en een bepaald doel voor
ogen.
Een tentoonstelling opgezet ter gelegenheid van het feestjaar toonde een bont
allegaartje van boeken en documenten die de geschiedenis illustreerden.
Een ruwe noordoosterwind begeleidde ons tijdens een uiterst aangenaam en
leerrijk bezoek aan de immense Hortus, gegidst door een gedreven vrijwilligster
die enthousiast sprak met kennis van zaken.
Jammer dat dit prachtig erfgoed te lijden had onder een gebrek aan
belangstelling van vrijwilligers voor ,het onderhoud en aan een beperkte
financiële tegemoetkoming. Maar niet getreurd, we hebben genoten van de
wandeling.
In City Hotel Leiden genoot de groep, zoals gewoonlijk, van het aperitief waarna
aan tafel de gesmeerde stemmen uitbundig van zich lieten horen. De sfeer zat
er echt goed in.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd beslist het congres in 2016 te laten
doorgaan in Urk (NL), waar farmaceutische, medische, verpleegkundige en
andere biomedische verzamelingen kunnen bezocht worden. Mechelen (B) zal
in 2017 de S00ste verjaardag van de geboorte van Dodoens herdenken,
waardoor deze stad voor de Kring de geschikte congresstad zal worden.
Marjolein de Vos MA (Leiden) gaf ons dan een boekhistorisch onderzoek van de
collectie van dr. D. Wittop Koning. De lezing met als titel 'hic liber e[st]
raris[simus] et utiliss[imusF verduidelijkte aan de hand van dia's het diepgaande
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en uitgebreide werk dat besteed werd aan het historisch onderzoek van deze
medische en farmaceutische boeken. Heel nauwkeurig en secuur werden door
de onderzoekster alle kenmerken en eigenheden van de bibliotheek opgeslagen.
Wat een saaie mededeling had kunnen zijn, werd echter een boeiende en
ontluisterende uiteenzetting.
Omdat prof. Dr. Harm Beukers (Leiderdorp) voor colleges in Nagasaki verbleef,
nam de voorzitster dr. Annette Bierman de taak op zich om Herman Boerhaave
voor te stellen als "Praefectus Horti". Zoals te verwachten werd het een
gedetailleerde en verzorgde voordracht van de opsteller, meeslepend verteld in
de stijl eigen aan onze collega Annette.
Om af te sluiten onderhield C. van Buren (Utrecht) de toehoorders over lfRegius~
Utrecht en de farmacie//. Hier ontdekten we een begenadigd spreker, een man
met een encyclopedische kennis die kortstondig en 'terloops' kon uitweiden
over alles en nog wat, en meteen weer de draad opnam om zijn verhaal
deskundig verder te zetten. Hij goochelde met namen en data, met historische
randgebeurtenissen en met anekdotes ter zake, dat het een lieve lust was. Het
gezelschap genoot ten volle van dit afsluitend verhaal.
De lunch betekende weer het einde van dit congres. Afscheid nemen en een
goede gezondheid wensen aan de vrienden deelnemers, en hopen dat we elkaar
terug kunnen ontmoeten in Urk ..... over een jaar.
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