
leiding van pater Sànogers bezichtiging van de schatten der grote kerk; het genot 
van de aanblik van deze kostelijke kleinodiën werd ten zeerste verhoogd door de 
charmante en geestige causerie over de geschiedenis van deze kunstschatten. 

Na een gezellige koffiemaaltijd in Hotel van Eyck, waar de burgemeester en de 
pater als gasten aanwezig waren werd een bezoek aan de oude apotheek ge
bracht, die thans als stadsmuseum is opengesteld en die zoals te verwachten was 
algemene bewondering oogstte. 

Door de medewerking van collega Jaspers een zeer geslaagd congres. 

E. GRENDEL 

Verslag van de vergadering te Kortrijk 

Op zaterdag 6 en zondag 7 november hield de Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux haàr riajaarscongres te Kortrijk. 

Na de ontvangst in „Hotel Damberd" had de officiële opening plaats van de 
tentoonstelling „Farmaceutisch kunstbezit in Zuid-West-Vlaanderen", in het Ste
delijk Museum aan de Broélkaai. "Wat in Kortrijk en omgeving nog aanwezig 
bleek te zijn aan oude farmaceutische boekwerken en utensiliën was van een hoe
veelheid en schoonheid, die aller verbazing wekte. De rijk geïllustreerde catalogus 
was samengesteld door collega B. M a t t e l a e r en van commentaar voorzien 
door collega Dr. L. J. V a n d e w i e l e . 

De ontvangst door Burgemeester en Schepenen op het stadhuis, sloot waardig 
aan op de tentoonstelling; een rondleiding door de prachtige gotische zalen sloot 
het middagprogramma af. 

In de Schepenzaal van het stadhuis werden lezingen gehouden door : 
Drs. K. M a d d e n s : Ontstaan en groei van de Vlaamse neringen in de 17e en 
18e eeuw. 
Dr. A. G u i s 1 a i n : A propos d'un projet de règlement général de l'exercice de 
la pharmacie dans les Pays-Bas autrichiens. 
Dr. L. J. V a n d e w i e l e : Toelichting op het voor de farmacie belangrijke in
cunabel: „Van de eygenscappen der dingen van Bartolomeus engelsman". 
Drs. J. G h y s s a e r t : Apothekers in de 17e eeuw te Antwerpen met de naam 
Parijs. 
Prof. Dr. L. E l a u t : Bespreking van het Kina-gedicht van Jean de Fontaine. 
Dr. G. P e l e m a n : „Dodoens bespreekt de Cruyden"; moderne techniek illu
streert de kennis van de oude meester. 

Zondagmorgen had een ledenvergadering plaats. Een aantal nieuwe leden werd 
toegelaten. Het voorjaarscongres zal in 's-Gravenhage worden gehouden. 

Een zeer geslaagd congres, dank zij de uitstekende organisatie van collega 
M a t t e l a e r . 

E. GRENDEL 
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