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Apr. Hugo Leupe 

Onder het waakzame oog van de gebroeders Van Eyck op de markt en in hun vroeger 
geboortehuis - nu een viersterrenhotel - kwamen we met 43 leden samen. 
Na de gebruikelijke opening van het congres door onze voorzitster werd het woord gegeven aan 
apr. Desmidt. Hij las een tekst voor van zijn zwager apr.L.De Causmaecker die wegens ziekte 
afwezig was. De uiteenzetting handelde over een belangrijke Siciliaanse albarello uit Sciacca, 
aanwezig in de collectie Couvreur te Brussel. De mooie illustraties toonden ons een voorbeeld van 
vakmanschap en evenwichtigheid in harmonieuze kleuren. 
Daarna werd het woord gegeven aan apr. De Munck die sprak over de bijdrage van de Antwerpse 
apothekers op gebied van receptuur gedurende 400 jaar .Met veel illustraties maakte hij een 
overzicht vanaf een boek van Placotonus in de 16 de eeuw tot het Artsenpocket van 1991. Hij 
bewees dat de Antwerpse apothekers hierin steeds het voortouw genomen hebben . 
Mr.L.Van Damme van de Brugse stadsbibliotheek gaf een overzicht van de oude manuscripten in 
zijn bibliotheek over botanica, geneeskunde en pharmacie van 1450 tot 1900. 
De namiddag lezingen werden afgesloten door een reisverslag van apr. Vercruysse die een bezoek 
bracht aan de tuin van apr. D. Hanberry in Mortola inferiore in ltalie op 6 km van de Franse stad 
Menton . 

. Op zondag 5 october startte de Algemene Vergadering om 9u30. 
Daarna gaf Katia Van Gelder-Vermeulen uitleg over ex-librissen in pharmaceutische en medische 
boeken. Na een kort historisch overzicht van de ex-libris konden we interessante voorbeelden zien 
die getuigden van de passies van de verzamelaars. Een ex-libris leert ons ook veel over de 
levensvisie, het beroep van de verzamelaar en nog veel meer. 

Aangezien de oude apotheek Van Venkenray(1704-1959) nu door herstellingswerken niet te 
bezichtigen is, verzorgde apr. Gilias een power-point voorstelling over de vroegere 
museumapotheek. 

Apr. Vlassak bereidde ons tenslotte voor· op de tentoonstelling in Maaseik over de 
Terracottabeelden gevonden in Xi'an door middel van een verslag van zijn reis daar te plaatse. 

Het was een geslaagd congres: voordrachten met kwaliteit, een mooi hotel, vriendelijke 
ontvangst,verzorgde maaltijden, en alles goed voorbereid - zoals we gewoon zijn - door·apr. en 
mevr. Gilias. 
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