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ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS COSME Y DAMIAN EN LIBROS RAROS DE MEDICINA 
PUBLICADOS EN ESPANA 

Prof. Dra. Maria del Carmen Francés Causapé 

De voordracht die ons erelid en erevoorzitter van de Académie Internationale d'Histoire de la 
Pharmacie hield tijdens de Giornata Torinesi di Cultura Farmaceutica in Turijn op 26 en 27 mei 
2007, werd uitgegeven in een handig boekje. 
Naast de opgave en beschrijving van twee 15°-eeuwse incunabels, beschrijft prof. del Carmen 
Francés Causapé nog vijf 16•-eeuwse en één 1 r-eeuws boek waarin ongekende Spaanse prenten 
staan afgedrukt van Cosmas en Damianus. 
Tien prenten sieren deze uitgave. 

Zij draagt dit werk op als een in memoriam aan het erelid van de Académie Internationale d'Histoire 
de la Pharmacie, Pierre Julien, evenals aan collega Bernard Mattelaerdie vele jaren secretaris was 
van de Académie. 

ISBN: 978-84-612-0311-6 
Realigraf, S.A., Pedro Tezano, 26- E-28039 Madrid, Spanje. 

150JAHRE TSCHIRCH-TSCHIRCH 150ANS 

François Ledermann - Claudia Zerobin 

De Société Suisse d'Histoire de la Pharmacie (SSHP) bundelt in een lijvig boek van 195 bladzijden 
de lezingen (in het Frans en het Duits) van het Internationaal Symposium dat werd gehouden in 
oktober 2006, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de geboorte van AlexanderTschirch. 
Tschirch was een van de meest vermaarde Europese apothekers, leraar en onderzoeker, van de 
periode rond de jaren 1900. 
De lezingen behandelen het leven en werk van Tschirch en in het bijzonder zijn rijke briefwisseling, 
het fenomeen van de drogisten en verzamelingen van drogerijen, maar ook de farmacognosie in 
het algemeen en het gebruik van planten in de apotheek. 
Veertien auteurs, professoren en deskundigen in de geschiedenis van de farmacie, gaan diep in 
over het onderwerp dat ze bespreken en maken van dit naslagwerk een verhelderend document 
over een scharniermoment voor de apothekers van de beginjaren 1900. 

ISBN: 3-9522758-5-9 / ISSN: 0255-6693 
PharmaSuisse, Stationsstrasse 12, CH-3097 Liebefeld, Zwitserland. 
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