
- Op de website van Cultureel Erfgoed kan je informatie vinden over Bibliotheca 
Pharmaceutica Antverpiensis, de historische bibliotheek over farmaciegeschiedenis en 
aanverwante disciplines van de KAVA. 
Collegae Guy De Munck en Guy Gilias zijn bestuursleden van deze commanditaire 
vennootschap. 

http://www.faronet.be/erfgoedveld/organisatie/BibliothecaPharmaceuticaAntverpiensis. 

- Erelid prof. dr. Maria del Carmen Francés Causapé werd door de Academia de farmacia 
"Rei no de Aragón" (Zaragoza) op 28 november 2012, verkozen als 'Academica de Numero' 
(medaille nr.11) met haar lezing "Aconteceres y siluetas de la farmacia aragonesa". ISBN 
978-84-695-4896-7 

Waarvoor hartelijke gelukwensen vanwege de Kring ! 

-+ Omwille van zijn gezondheid heeft collega Hugo Leupe (B-Meulebeke) 
aan het bestuur van de Kring het verzoek ingediend hem te willen 
ontheffen van zijn taak als bestuurslid. 
Hugo voegde zich bij het bestuur in januari 2002, bij de start van een 
nieuwe ploeg. Hij nam de taak van P.R. België op zich om de verslagen van 
de congressen op te maken en contacten te onderhouden met pers en 
beroepsbladen. 
Hij verzorgde verschillende voordrachte,n tijdens onze congressen, 
schreef regelmatig artikels voor ons tijdschrift en was medeauteur van het 
boek "De Apotheek, bakermat van uitvinders." (2003) 

Het bestuur dank Hugo voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van de Kring en zijn 
bijdragen op velerlei gebied. We wensen Hugo nog aangename dagen en hopen hem toch 
nog vaak te mogen ontmoeten tijdens een van onze congressen! 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 63 Nr 124 2013 



~MUSEUM ROCKOXHUIS, Keizerstraat 12, B-2000Antwerpen 

www.rockoxhuis.be 
www. km ska. be 
0032 (0)3 201 92 50 

"Het gulden cabinet" 

Laat u onderdompelen in de leefwereld van de rijke burgers uit de 17° eeuw en ontdek in het 
Rockoxhuis hoe een Antwerpse kunstverzameling er in de Gouden Eeuw uitgezien moet hebben. 
De burgerwoning van burgemeester en mecenas Nicolaas Rockox (1560-1640) is ingericht als een 
luxueus kunstenkabinet met topstukken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen en de belangrijkste werken uit het Rockoxhuis. U ziet er prachtige schilderijen van 
onder meer Van der Weyden, Memling, Van Eyck, Rubens en Van Dyck. (Meer over dit onderwerp, 
uitgebreid in volgende Bulletin). 

~ PARIJS ISHP CONGRES 2013 

Van 10 tot 13 september vindt te Parijs het tweejaarlijks congres plaats van de International Society 
of History of Pharmacy. 
Bij die gelegenheid wordt onder andere stil gestaan bij de 200s10 verjaardag van het overlijden van 
Parmentier in 1813 (militaire farmacie, voeding, voedingsscheikunde ... ). 
Ook de 1 OO st

e verjaardag van de eerste vereniging die zich bezig hield met de geschiedenis van de 
farmacie (1913) wordt gevierd met de geschiedenis van de verschillende verenigingen. 
Het Congres gaat door in "Les Cordeliers" in het centrum van Parijs, in de universiteitsbuurt 
"Quartier Latin", rue de l'école de médecine. 
De lezingen gaan door in amfitheaters en in het klooster wordt de lunch opgediend. 
Informatie kan je lezen op de website van de Kring of op de website van de ISHP 
(www.histpharm.org) . 
Een programma kan je aanvragen bij onze voorzitter Annette Bierman. 
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