
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Kring, 
 
Zoals u kunt lezen in de oproep voor contributie organiseert de Kring op 14 en 
15 mei 2022 haar jaarlijkse bijeenkomst. Het belooft een inspirerende en 
interessante tweedaagse te worden met een breed aanbod aan lezingen. 
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit hieraan deel te nemen. 
 
De lezingen zullen doorgaan in NH Hotel Jan Tabak te Bussum. Verdere 
informatie over het programma vindt u in de bijlage, alsmede de adresgegevens 
van het hotel en het opgaveformulier. 
 
Het bestuur verzoekt u vriendelijk om in te schrijven voor deelname door een 
ingevuld formulier toe te sturen aan onze penningmeester Dieke Kok (zie het 
opgaveformulier). De inschrijving sluit definitief op 8 april voor wie wenst te 
overnachten, of op 22 april voor wie alleen wil deelnemen aan het 
dagprogramma. 
 
Voor vragen over het congres kunt u zich richten tot de organisatie via 
info@kringbenelux.eu. 
 
Wij hopen u op het congres te mogen ontmoeten! 
 
Namens het bestuur, 
 
Peter van den Hooff 
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Programma jaarcongres Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 

 
ZATERDAG 14 MEI 2022 
 
13.15-13.30  Registratie met koffie en thee 
 
13.30-13.45  Welkomstwoord door de voorzitter 

Romain Van Hautekerke 
 
13.45-14.30  Serendipiteit in de geneesmiddelenhistorie 

Kees Baggerman 
 
14.30-15.15  Chemische geneesmiddelen in Nederland, 1500-1800 

Henk Vermande 
 
15.15-15.30  Koffiepauze 
 
15.30-16.15 Op zoek naar medicinale planten in Syrië: de reis van Leonhard 

Rauwolf (1574-1576) 
   Tinde van Andel 
 
16.15-17.00 Apothekers tijdens en na WO II 
   Annemieke Horikx 
 
18.00-19.00  Aperitief 
 
19.00-21.00  Diner 
  



ZONDAG 15 MEI 2022 
 
09.30-10.15  Rondleiding in het Weegschaalmuseum, Naarden 
 
10.30-11.00  Algemene Ledenvergadering 
 
11.00-11.15  Koffiepauze 
 
11.15-12.00 Gevaarlijke drogerijen. De zelfpresentatie van de drogist-

dichter Joannes Six van Chandelier (1620-1695) 
Ronny Spaans 

 
12.00-12.45 De Centrale Apotheek van het Bureel van Weldadigheid in 

Leuven (1882-1925) 
Guy Gilias 

 
12.45-13.00  Afsluiting 

Romain Van Hautekerke 
 
13.00-14.00  Lunch 
 
Voor vragen kunt u zich richten tot de organisatie via info@kringbenelux.eu 
 
 
 
BEREIKBAARHEID NH HOTEL JAN TABAK 
 
Adres 
NH Hotel Bussum Jan Tabak 
Amersfoortsestraatweg 27 
1401 CV Bussum 
 
Parkeergelegenheid 
Op het terrein van het hotel is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. U kunt 
hier gratis gebruik van maken. 
 
Openbaar vervoer 
Neem vanaf station Naarden-Bussum bus 100 richting Blaricum via Huizen. 
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BEREIKBAARHEID WEEGSCHAALMUSEUM, NAARDEN 
 
Adres 
Weegschaalmuseum 
Turfpoortstraat 27 
1411 ED Naarden 
 
Prijzen 
 
Volwassenen € 7,50 / Senioren (65+) € 5,00 / Met museumkaart gratis 
 
Toegankelijkheid 
 
Het Weegschaalmuseum is gelegen in een monumentaal pand uit de 
Middeleeuwen met veel trappen en opstapjes en is helaas slecht tot niet 
toegankelijk voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. 
 
Bereikbaarheid 
 

Parkeren 
 
Parkeren in de gemeente Naarden is gratis, wel zijn er in sommige straten 
blauwe zones ingesteld. Wij raden u aan te parkeren bij het parkeerterrein 
Bastion “Nieuw-Molen” (8 minuten lopen) of het Adriaan Dortsmanplein (3 
minuten lopen) in Naarden-Vesting. U kunt hier onbeperkt parkeren en heeft 
hier geen blauwe schijf nodig. 
 

Bus 
 
Vanaf het station Naarden-Bussum kunt u de bus pakken, lijn 110. 
 

Trein 
 
Komt u met de trein, dan moet u uitstappen bij het station Naarden-Bussum. 
Het is mogelijk om vanaf het station Naarden-Bussum naar het museum te 
lopen. Dit kost echter wel een minuut of twintig, maar deze route is met mooi 
weer zeker de moeite waard! Vanaf het station volgt u de Albrechtlaan. Deze 
weg buigt rechts af en gaat over in de Comeniuslaan. U kruist een grote weg en 
slaat linksaf de Lambertus Hortensiuslaan op. Bij de kruising steekt u over en 
loopt rechtdoor. Op een gegeven moment buigt de weg licht af naar links, u 
loopt die kant uit. U bevindt zich nu op de Alexanderlaan en komt even verder 
een hertenkamp tegen. U gaat na het hertenkamp naar rechts, u ziet de Vesting 
al liggen. Bij de Vesting aangekomen gaat u naar rechts. Loop ongeveer 200 
meter rechtdoor. Ter hoogte van het Vestingmuseum gaat u linksaf de 
Turfpoortstraat in.  



Opgaveformulier jaarcongres Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 

inschrijving sluit op 8 april (D en E) en 22 april (A, B, C en F) 

 
Graag neem ik deel aan de jaarlijkse bijeenkomst op 14 en 15 mei 2022 in NH 
Hotel Jan Tabak te Bussum. Ik schrijf me in voor het volgende arrangement: 
 
- Voor- en achternaam: 
- Adres: 
- Postcode en plaats: 
- Land: 
- Telefoonnummer: 
- E-mailadres: 
- Eventuele dieetwensen:  
 
- Ik ben lid van de Kring:    ja / nee 
 
- Ik neem deel aan de excursie 
naar het Weegschaalmuseum   ja / nee 
op zondagochtend: 
 
U kunt uw ingevulde formulier e-mailen naar penningmeester@kringbenelux.eu of 
per post versturen naar mevr. Dieke Kok, Bornsestraat 79, 7556 BC Hengelo, 
Nederland. 
 
Uw inschrijving is definitief nadat u het bedrag dat correspondeert met het door u 
gekozen arrangement heeft overgemaakt naar NL77INGB0001974912 t.n.v. Kring 
voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux o.v.v. uw voor- en achternaam. 
Gebruik bij betalingen vanuit België ook de BIC van de ING: INGBNL2A. Betaling 
ter plaatse is niet mogelijk. 

Arrangement Omschrijving Prijs 
A het programma op zaterdag 14 mei €20 p.p. 
B het programma op zondag 15 mei, incl. lunch €35 p.p. 
C het programma op beide dagen, incl. lunch (zondag) €50 p.p. 

D 

het programma op beide dagen, incl. borrel, diner, 
overnachting en ontbijt in NH Hotel Jan Tabak in een 
éénpersoonskamer (zaterdag op zondag) en lunch 
(zondag) 

€220 p.p. 

E 

het programma op beide dagen, incl. borrel, diner, 
overnachting en ontbijt in NH Hotel Jan Tabak in een 
tweepersoonskamer (zaterdag op zondag) en lunch 
(zondag) 

€170 p.p. 

F het programma op beide dagen, incl. borrel, diner 
(zaterdag) en lunch (zondag) 

€100 p.p. 
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