
IN MEMORIAM 

Wijlen 
dr. MA. W. Algera - van der Schaaf 

Wijlen apr. Jaap van de Sande. hier 
hij zijn hrouzen portret, vervaardigd 
door mevrouw Hetty Noonnan-
Hogenhont teXieitu-Loosdrecht 

Dr. Margaretha Anna Wilhelmina ALGERA - van der SCHAAF 

Op 7 september 2001 overleed op 68-jarige leeftijd geheel onverwacht Dr. Marga
retha Algera - van der Schaaf in Stolwijk - NI. 
In deze Bulletin vindt u een artikel van haar hand : «Magnificum si quaeris opus.. 
een 'voorlopig' onderzoek van een bijzondere simpliciakast uit Delft. 
Namens de redactie en de leden van de Kring betuigen wij aan dhr. Bob Algera, 
de kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming. 

Apr. Jaap van de Sande (1916-2001) 

Op 2 juli 2001 overleed, toch nog onverwacht, Jacob Marinus Heyl van de Sande. 
Jaap was een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten, ook toen die bezoeken 
voor hem een grote fysieke inspanning betekenden. Maar je had toch de indruk 
dat hij er tot op het laatst genoegen aan beleefde om aanwezig te zijn. 
Jaap van de Sande werd op 14 april 1916 te Schoondijke, in Zeeland, geboren. 
Hij studeerde farmacie in Leiden en ging direct na zijn afstuderen in december 
1946 naar Vlissingen om daar de helpende hand te bieden. Vlissingen zat toen, 
mede als gevolg van de oorlogsgebeurtenissen, geheel zonder apotheker. Hij 
begon zijn werkzaamheden in de apotheek aan de Badhuisstraat, als provisor bij 
de toenmalige eigenaresse. In 1949 kon hij de apotheek overnemen. Apotheker 
Van de Sande was een apotheker van de oude stempel, een echte perfectionist 
die van mening was dat medicamenten, hoe weinig courant misschien ook, in de 
apotheek voorradig dienden te zijn. Ook de schepen die de haven van Vlissingen 
aandeden kwamen naar Apotheek van de Sande voor aanvullingen of vernieu
wing van de scheepsapotheek. Bij dit werk, waaraan veelal de nachtelijke uren 
besteed werden, was zijn vrouw Tilly zijn trouwe medewerkster. Het echtpaar 
bracht de bestelling dan ook nog zelf aan boord ! Jaap en Tilly bezochten graag 
de historische bijeenkomsten. Zo heb ik ze ook voor het eerst leren kennen : op 
het vliegveld van Athene bij de lopende band voor de bagage. Dat was in 1989, 
op mijn eerste internationale congres. Jaap had een krukje bij zich vanwege een 
wond aan zijn been, maar dat belette hem niet het congres alle eer aan te doen. 
We gingen diezelfde avond met z'n drieën ergens eten («Kom jij ook mee, dat is 
gezellig voor Jaap want hij is vandaag jarig,» zei Tilly) en tijdens dat etentje is het 
fundament voor onze vriendschap gelegd. Jaap was niet iemand die steeds aan 
het woord was, maar wanneer je met hem zat te praten kwam je al gauw onder 
de indruk van zijn grote eruditie. Hij was ook een gepassioneerd bibliofiel. Een 
boek had altijd zijn belangstelling. Jaap had zelf een indrukwekkende verzame
ling, met prachtige botanische werken en een grote hoeveelheid literatuur over 
Paracelsus. Wij Kringleden hebben daar op de voorjaarsbijeenkomst in Vlissingen 
in 1996 allemaal van kunnen genieten. In dat jaar bestond de apotheek aan de 
Badhuisstraat 100 jaar en werden de deelnemers aan de bijeenkomst gastvrij en 
zeer feestelijk door Tilly en Jaap onthaald. De herinnering aan deze bijzondere 
ontvangst zal de aanwezigen op die dag ongetwijfeld bij blijven. Bij die gelegen
heid werd ook het boekje «Apotheek aan de Badhuisstraat 100 jaar» aangeboden, 
waarin nog veel meer markante bijzonderheden over Jaap van de Sande opgete
kend zijn. 

Met Jaap van de Sande is een trouw en belangstellend lid van de Kring heenge
gaan. Mog hij rusten in vrede. 

Annette Bierman. 

Ons werd het overlijden meegedeeld van : 

Mevr. A.C. Plug uit De Bilt (NI.) 
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