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Nederlandse, Belgische en 
F r a n s e t o e h o o r d e r s , 
opende de voorzitter de 
vergadering om 14 uur. Het 
was een opmerkeli jke 
bijeenkomst omdat de 
voorzitter eerst hulde bracht 

aan twee onlangs overleden belangrijke leden nl. apr. Leo 
Vandewiele en apr. Jope Van Gelder. 
Hoe kon dat beter dan door het voorlezen van twee grafredes 
uitgesproken door apr.DeMunck en apr. Gilias? 
Daarna kwam de organisator van dit congres, Charles Libert aan 
het woord met een korte geschiedenis van de Région du 
Nord, vroeger deel uitmakend van het Graafschap 
Vlaanderen. Het was een historische situering en 
verantwoording voor de keuze van deze congresplaats, 
momenteel tevens "Culturele Hoofdstad van Europa". 
Professor J.Lemli besprak dan Mathiasde Lobel, geboren in 
Rijsel in 1538. Hij was één van de drie grote Vlaamse 
botanografen van de Renaissance. Door zijn grote talenkennis 
reisde hij veel, schreef hij veel boeken over planten en vertaalde 
hij er ook veel. 
De Heer Staes, botanicus verbonden aan de K.U. Leuven, 
belichtte vervolgens de figuur van C Clusius, geboren in Atrecht 
(Arras), de Nederlanden en de Tuin te Leiden. Met prachtige 
transparanten illustreerde hij zijn lezing op een aangename en 
meelslepende manier. 
Aangezien professor Chris De Backer niet kon aanwezig zijn 
wegens ziekte, stelde de voorzitter voor om een tekst van de 
professor voor te lezen over "de Kartuizers te Zelem bij Diest 
(B) en de geschiedenis van apothekers, verpleegsters, dokters 
en paardenmeesters in de omgeving van Diest in die tijd". 
Een verzorgde maaltijd in Sofitel besloot een leerrijke namiddag. 
Na de Algemene Ledenvergadering van de zondagmorgen, 
waarop collega Annette Bierman als nieuw bestuurslid door de 
leden werd aanvaard, startte professor Van Hee met een goed 
gedocumenteerde uiteenzetting over het farmaceutisch en 
geneeskundig denken in de 16de en 17de eeuw in Vlaanderen. 
Inmiddels hadden we het genoegen de voorzitter en 
ondervoorzitter van L'Association des Amis des Musées de la 
Pharmacie pour le Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique, 
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uit Parijs te mogen ontvangen. De voorzitter, collega Jacques 
Gravé sprak de vergadering toe met een korte uiteenzetting over 
de bedoelingen van hun vereniging en nodigde de leden van de 
Kring uit een bezoek te brengen aan hun verzameling in Parijs.(zie 
adres bij "Mededelingen") 
Daarna kreeg Charles Libert opnieuw het woord voor een 
bijdrage over de geschiedenis van de apothekers van Rijsel, 
Duinkerken en Valenciennes, met de gewaardeerde medewerking 
van de S.H.P.F. (Société de l'Histoire de de Pharmacie en France). 
Het was de geschiedenis van de overgang tussen de stedelijke 
organisatie van de farmacie naarde Koninklijke organisatie ervan. 
Tenslotte belichtte Guy Gilias het belang van de chicorei in de 
apotheek en de mooie apothekerspotten met deze naam in het 
Musée de la Chicorée van Orchies (nabij Lille). 
In Le Vieux Lille genoten we van een uitstekende maaltijd in een 
typisch restaurant "La Chicorée". 
De zondagnamiddag begeleidde de stadsgids Charline ons met 
haar charmes en gladde tong door het oude Rijsel. 
Dit goedgeorganiseerde congres heeft leerrijke spreekbeurten 
geleverd die u zult kunnen lezen in dit Bulletin. 

Hugo Leupe, 
Holdestraat 2 bus 3/1, B-8760 Meulebeke 

Volgend Congres: eind september in Mechelen (B) 
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