
BIJEENKOMST KRING TE HARDERWIJK 
OP 6 EN 7 APRIL 2002 

Apr. Hugo Leitpe 

Onder een stralende lentezon ging de reis dit keer 
naar het kleine en bevallige stadje Harderwijk in Gelder
land. 

Het werd een aangenaam terugzien van 50 leden 
onder de leiding van Hugo van der Meer. Na de opening 
door onze voorzitter werd het woord gegeven aan prof. dr. 
H.A. Bosman-Jelgersma die sprak over twee beroemdheden 
die doctoreerden in Harderwijk, nl. dr. Boerhaave in 1693 
en dr. Linneus in 1735. Daarna onderhield dr. H. Beukers 
ons over een hooglerarendynastie in Harderwijk met twee 
gekende leden: dr. J. De Gorter en zoon D. De Gorter. 
Na de koffiepauze kwam collega G. De Munck aan het 
woord met een uitgediepte studie over de H. Panteleimon 
van Nicomedia, één van de 14 noodheiligen. Vooral in het 
Oosten draagt hij op zijn afbeeldingen een medicijnkastje. 
Zo zou hij ook de patroonheilige van de apothekers kunnen 
zijn, maar hij is nergens bij de apothekers als patroonheilige 
erkend. Er volgden dan in het hotel Baars een aperitief en 
souper. 

De nachtrust was deugddoend als ze niet verstoord werd 
door vuurwerk en enkele dronkelappen. 

Op zondag 7 april bracht dr. A.J. Bierman ons een hulde van de inmid
dels overleden dr. Algera-van der Schaaf en van haar boek «Mens en medicijn-
verschenen bij Meulenhoff Amsterdam. Dan was het de beurt aan collega G. Ver 
cruysse met zijn dia's over apotheken in de Bourgondiëstreek, nl. Moutier St 
Jean, Chalon-sur-Saône, Bourg en Bresse, Louhans, Trévoux, Belleville et Mont-
luel. 
Het laatste woord was voor collega Boersma die 
steun vroeg voor de «Stichting Apotheker in 
Beeld-. Het betreft de verzameling van apr. Gren
del in Gouda, te bezoeken bij de firma Katwijk 
Farma in Leiden. 
Na het middagmaal was er een geleid bezoek 
aan het Stadsmuseum waar enkele kasten en gif
ten van dr. Wittop Koning te zien zijn. Er was 
ook een tentoonstelling van Oranjedoeken van 
de echtgenote van dr. Wittop Koning te zien. 
Ook in een kleine stad kan er een interessant 
congres georganiseerd worden, vooral als het in 
handen is van Hugo van der Meer. 
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