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Een rondblik







Jard Baljet
met de tabletteermachine

(nu nog werkend maken, vinden ze vast 
fijn op Urk)



Na 73 jaar is de 
vijzel die gemaakt is 
naar aanleiding van 
het 100jarig bestaan 
van het 
departement 
Amsterdam in bezit 
gekomen van de SFE



Die vijzel
(1949)



Een artikel
van WK sr
over deze
vijzel
(pw 1947)



Een geschenk van 
Apotheek de Vijzel (fam.Sitsen) Amsterdam



Laatste poging 
om met Atlantis 
aan de gang te 
gaan
(onder toezicht van 
Olivier WK)



Training 
voor 
Atlantis



Na 4 jaar de stekker 
uit het archiefsysteem 
dat we samen met de 
KNMP zouden 
opzetten



En dat maakt Olivier WK er 
nu even van



De Papaver, ooit 
een geschenk van 
de leden aan de 
KNMP in de hal.
(zoals die hing bij de KNMP)



En zo 
arriveerde 
die op Urk



De montage



De nieuwe directeur 
van de KNMP en 
enkele 
medewerksters op 
bezoek



Bij de medici 
werd een 
prima 
(Coronaproof)
vergaderruimte 
ingericht.



Alle panden 
werden 
Coronaproof
gemaakt 
Corona proof



Tanya 
Rakhorst
op
veilige afstand
150 x 150



Onderhand zorgde 
Wim voor een dagelijks 
Journaal met een 
historische achtergrond



Dat ruimt op



• 21 oktober De collectie bevat een hele 
serie boeken van prof Schoorl, een 
bekende hoogleraar farmacie en  
gedurende lange tijd lid van de 
farmacopee commissie.
• Zijn boeken zijn doorschoten, dwz dat 

tusen de pagina’s witte pagina’s zitten, en 
daarbij had hij veel commentaar 
geschreven. Deze boeken kwamen van 
pas toen Piet Vree (79) zijn proefschrift 
schreef over de geschiedenis van de  
Nederlandse farmacopee, waarop hij in 
oktober promoveerde



2700 boeken 
werden door 
Tanya 
gearchiveerd



Recepten voor o.a. 
joodse patiënten in 
oorlogstijd
een project van 
Trudy Vos



Vitrines, 
zeipanelen,
vloerbe-
dekking en 
trapleuning
op de 
bovenver-
dieping



Apotheker Ep Oosting 
brachteen oude polarimeter. 
Toevallig bleek hij een vriend 
te zijn van prof.Frank
Huisman. En was zo 
enthousiast dat hij samen 
met Frank naar Urk wilde 
komen. Ondanks de corona 
perikelen was dat een week 
later gerealiseerd, 
gecombineerd met een lezing 
van Frank.





Ep Oosting had niet 
alleen Frank Huisman 
meegebracht, die 2de 
keer maar ook nog 3 
andere vrienden, allen 
apothekers.
Eén ervan is de helft van 
een bekend Gronings 
kleinkunstduo, hij staat 
bekend als Pé 
Daalemmer,zijn maat 
Rooie Rinus. In 2005 
werden ze Groninger 
van het jaar (2004: Arjan 
Robben



De 
spectofotomete
r
Van wanneer 
zou die zijn?



Het 
archief 
van de 
KNMP 
regio 
Midden 
Nederland



Archief vestigingsbeleid KNMP



De 
ampulleer-
machine uit 
het 
Slotervaart
ziekenhuis



Met handleiding
(met dank aan 
apoth.assistente
Edith Vemeij )



Een afscheid 
voor de dames 
die er mee 
gewerkt 
hebben



De collectie Mediq

Voormalige collectie van de OPG, Sinds 3 jaar opgeborgen in 
een container. Doodzonde!
Onder andere de kern van de collectie WK en die van 
Oppenraaij.
Zien we kans die naar Urk te krijgen, of althans in veiligheid te 
brengen? Uitdaging voor 2021!


