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PROF. DR. D. D. BREIMER 

Op zondagmorgen 2 september vergaderde de 
Board of Pharmaceutical Sciences onder voor- 
zitterschap van Professor BECgEa'r uit Londen. 
Ten aanzien van het vir-congres te Brighton 
werd het verheugend genoemd dat zo veel 
goede sprekers de uitnodiging hadden ge- 
accepteerd een hoofdvoordracht te houden. 
Deze' I7 voordrachten zullen binnenk0rt wor- 
den gepubliceerd door Elsevier/Biomedical 
Press. Daarentegen werd met teleurstelling ge- 
constateerd dat het aantal vrije mededelingen 
uit grote landen, zoals de Verenigde Staten, 
Frankrijk, Duitsland en Engeland, bijzonder 
laag was. Egypte en Nederland spanden de 
kroon met aantallen van respectievelijk 33 en 
29 op een totaal van I6O. Helaas kwam onge- 
veer 35% van de Egyptenaren niet opdagen, 
omdat zij op het laatste ogenblik geen toe- 
stemming kregen hun land te verlaten of de 
financiering van hun reis niet rond kregen. In 
de toekomst zal veel meer bekendheid aan 
de wetenschappelijk Fn,-congressen moeten 
worden gegeven binnen de farmaceutische in- 
stituten en dat zal bovendien in een vroeg sta- 
dium moeten gebeuren. Gestreefd wordt naar 
een goede vertegenwoordiging van alle richtin- 
gen in de farmaceutische wetenschappen en op 
korte termijn zal reeds bekendheid worden ge- 
geven aan het congres in Wenen in de eerste 
week van september I98I. 

Voor het 'General Assembly'-congres vol- 

gend jaar in Madrid is na lange discussie het 
thema: 'Complexities in the delivery of medic- 
aments to the patient in the world today' ge- 
kozen. Het oorspronkelijke thema dat betrek- 
king had op geneesmiddelen in de derde we- 
reid was voor de Spanjaarden niet acceptabel 
en daarom is een meer algemene titel gekozen, 
waarbinnen zowel problemen in de ontwik- 
kelingslanden als in de (over)ontwikkelde lan- 
den kunnen worden behandeld. In Madrid zal 
op de maandag de openingszitting plaatsvin- 
den, alsmede een kort symposium over 'Phar- 
macy in Spain'. Op dinsdag zal het algemene 
congresthema worden behandeld door uitge- 
nodigde sprekers, op woensdag is de General 
Assembly of Fir en op donderdag en vrijdag- 
ochtend zijn de sectiebijeenkomsten. 

Volgend jaar zal Professor SPEISER uit Ztirich 
Professor BECr:Err opvolgen als voorzitter van 
de Board. Tevens zal Professor ZATHURECKr 

dan de Board verlaten; als nieuwe leden van de 
Board zullen hoogstwaarschijnlijk Professor R. 
pARrrrr uit Bath (Engeland) en Professor 
MIDrtA uit Sasketoon (Canada) toetreden. Het  
streven is om de verscl~illende richtingen in de 
farmaceutische wetenschappen zo goed moge- 
lijk in de Board te doen vertegenwoordigen 
door bepaalde experts. Dit zal in belangrijke 
mate kunnen bijdragen aan een goed weten- 
schappelijk niveau van de toekomstige Fir- 
congressen. 

Councilvergadering 

DRS. M. F. VAN LUNEN 

Ruim 3o landen hadden hun vertegenwoordi- 
ger afgevaardigd naar de Councilvergadering 
op zondag 2 en maandag 3 september te 
Brighton. Bovendien waren enkele landen, niet 
leden, via een waarnemer aanwezig zoals 
Joegoslavi~, de Filippijnen, Turkije, Tunesi~ 
en Algerije. Ook 'The Arab Pharmaceutical 

Union', een organisatie van apothekers in 
Arabische landen, had de uitnodiging aanvaard 
een waarnemer te sturen, hetgeen grote ver- 
ontwaardiging opriep bij de Egyptische afge- 
vaardigde, niet verwonderlijk gezien de poli- 
tieke situatie, waarin dit land zich in de Arabi- 
sche wereld bevindt. Het  was Egypte onmoge- 
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