
lv1EVEVE LINGEN 

t OVERLIJDEN 

We vernemen het plotse overlijden van ons lid C. van Gruting uit Vogelenzang (NI). 

De Kring biedt zijn gevoelens van medeleven aan, aan de getroffen familie. 

TENTOOSNTELLING 

Q "Van genees- tot genotmiddel" 

In de tentoonstelling die van oktober t/m december 2012 in de UB Leiden te zien is, staat de 
ontwikkeling van verschillende producten centraal die aanvankelijk als geneesmiddel werden 
beschouwd, (zoals tabak, thee, koffie, cannabis en kinine) en die nu vooral bekend staan als 
genotmiddel of als een onderdeel van een genotmiddel. 

Via een algemene inleiding, waarin de geschiedenis van de apotheek centraal staat en met een 
overzicht van apothekershandboeken of farmacopees, is een aantal vitrines te bezichtigen met 
geïllustreerde boeken, prenten en objecten uit de oude apotheek, afkomstig ondermeer uit de 
collectie van Jaap van de Sande uit de Universiteitsbibliotheek Leiden, het Museum Boerhaave en 
het Nationaal Herbarium. 

Q VOORJAARSCONGRES 2013 te Lessines (B). 

Het voorjaarscongres zal plaats vinden op 27 en 28 april te Lessines (Lessen) in België. 
Hoogtepunt van het congres is een bezoek aan het volledig gerestaureerde H6pital Notre-Dame à 
la Rose (het Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal) uit de 16e en 17° eeuw, op 
zondagnamiddag. 
Dit is het pronkjuweel van het architecturaal en artistieke patrimonium van Lessines, erkend als 
belangrijk erfgoed van Wallonië en zelfs van Europa. 
Op zaterdag 27 april maken we afspraak in Hotel Horizon Best Western *** in Ghislenghien (bij 
Ath), dat heel gemakkelijk te bereiken is en gratis parking heeft voor de deur. Daar vinden de 
lezingen plaats van de zaterdagnamiddag. 
Op zondagvoormiddag vetrekken we naar Lessines, 8 km verderop, waar de lezingen van de 
zondagvoormiddag plaats vinden. In de namiddag leidt een Nederlandstalige gids ons doorheen 
het prachtige hospitaal, kapel en apotheek. 

Noteer nu reeds deze belangrijke data in uw agenda van 2013 ! ! 
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