
Jaarverslag Stichting Farmaceutisch Erfgoed 2020 

In 2020 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Het was het jaar dat de hele wereld in de greep kwam 

van de Covid-19-pandemie, waardoor de vergaderingen volgens de RIVM richtlijnen hebben plaats-

gevonden: 

- 12 maart 2020:  telefonisch 

- 23 juni 2020:  online via ‘Teams’ 

- 12 september 2020: fysiek op 1,5 meter op Urk 

- 10 december 2020: online via ‘Teams’ 

Samenstelling bestuur: 

- Toine Pieters (voorzitter) 

- Jard Baljet (secretaris) 

- Peter Wittop Koning (penningmeester) 

- Nathalie Beijersbergen 

- Henk Buurma 

- Wim Rakhorst 

- Laurien Rook 

- Liesbeth Muller 

- Chris Heerkens 

Tijdens dit bestuursjaar hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. 

Het jaar 2020. 

Het jaar kenmerkt zich door werkzaamheden aan de online tentoonstellingen van het virtuele Natio-

nale Farmaceutisch Museum (NFM), de aanvullingen op de collectie op Urk en de realisatie van de 

online Access-database op de website www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl.  

Bestuurlijke zaken. 

- Vanwege een nieuwe baan is Peter van den Hooff niet meer inzetbaar voor de ontwikkeling 

van ons NFM. Voor een nieuw te ontwikkelen tentoonstelling over geneesmiddeladverten-

ties wordt nieuwe samenwerking gezocht. 

- De online tentoonstelling ‘Automatisering in de apotheek’ is live gegaan en heeft vele leuke 

reacties opgeleverd.  

- Vanwege de corona-pandemie zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd, zoals de jaarlijkse 

Farmaceutisch Historische Dag. 

- De website van de SFE is in goede handen van ons bestuurslid Wim Rakhorst. 

- Het besluit wordt genomen om niet het programma Atlantis, maar een open database (Ac-

cess) als basis te nemen voor de registratie van onze fysieke collectie en deze openbaar raad-

pleegbaar te maken. Deze database is gekoppeld aan de website en wordt voortdurend aan-

gevuld. De collectie op Urk is te raadplegen via deze link.  

- Een nieuw 5-jaren beleidsplan is vastgesteld. 



- De samenwerking met de andere groeperingen op het Foksdiep 2 t/m 10 krijgt steeds meer 

inhoud. Zo heeft Wim Rakhorst een voordracht gehouden bij een bijeenkomst van (gepensio-

neerde) artsen en zijn alle units in beeld geweest bij het Ouderenjournaal van Omroep Max. 

Financiën. 

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd en aan de publicatieverplichtingen t.b.v. de ANBI-status is vol-

daan. 

Activiteiten. 

- Vanwege de corona-pandemie zijn er geen groepsbijeenkomsten georganiseerd. 

- De werkzaamheden in het depot op Urk zijn - voor zover dat met de geldende RIVM-regels 

mogelijk was - doorgegaan. De werkzaamheden behelsden vooral de inventarisatie van boe-

ken en documenten en het ordenen van nieuwe aanwinsten in onze collectie. Inmiddels zijn 

2700 boeken en dissertaties gearchiveerd. 

- Leden van het KNMP-bureau, waaronder de directeur, hebben het depot op Urk bezocht. 

Nieuwe aanwinsten 

Regelmatig weet men de Stichting te vinden waar het gaat om schenking van boeken en “realia”.  

Bijzondere aanwinsten in het jaar 2020 zijn o.a.: 

- Een Korsch excenter tablettenpers uit 1956 uit apotheek Baljet te Arnhem. 

- Een vijzel t.g.v. het 100-jarig bestaan van het departement Amsterdam. 

- Een vitrinekast uit apotheek de Vijzel te Amsterdam. 

- Een polarimeter. 

- Een spectrofotometer. 

- Een ampuleer-machine uit het Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam. 

- Een receptenarchief voor o.a. Joodse patiënten in de Tweede Wereldoorlog.  

In 2020 is ook het KNMP-archief over haar Vestigingsbeleid en het archief van het KNMP-departe-
ment Midden Nederland op Urk ondergebracht. 

Communicatie 

In 2020 is er in totaal 2 keer een digitale nieuwsbrief uitgezonden. De nieuwsbrief gaat naar zo’n 350 

abonnees, waarvan ongeveer 2/3 de nieuwsbrief ook opent en iets meer dan 20% klikt op een link in 

de nieuwsbrief.  

Naast de officiële nieuwsbrief schrijft Wim Rakhorst met regelmaat een nieuwsbrief voor Vrienden 

van SFE. 

Via Facebook wordt ook contact onderhouden en gelegd met een breed publiek, met name de groep 

apothekersassistenten. Evenementen, nieuws, nieuwsbrieven en korte berichtjes kunnen via Face-

book makkelijk met enige regelmaat verspreid worden.  

In juli 2020 was er landelijk aandacht voor een omstreden gaper die in Amsterdam van een gevel 

werd gehaald. De gapergalerij van het Nationaal Farmaceutisch Museum zag een toename in het 

aantal bezoekers als gevolg van de media-aandacht. Het betreffende item is hier terug te vinden, 

waarin Peter van den Hooff als expert aan bod komt.  

Daarnaast weet een breed publiek de Stichting te vinden met vragen over apothekers en de farmacie 

in al haar facetten.  



Publicaties  

Hallucinogens as therapeutic agent: Past, present and future. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-56015-1_425-1

How Colonial Power, Colonized People, and Nature Shaped Hansen’s Disease Settlements in Suri-

name.  

https://www.mdpi.com/2075-4698/10/2/32/htm

De opkomst, val en mogelijke opkomst van lsd.  

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/555/articles/12287


