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Tot voor kort was men bij het verzamelen van wetenschappelijke gegevens vrij
wel uitsluitend aangewezen op gedrukte werken. Als voorbeeld zou ik hier wil
len noemen de talrijke bibliografieën. Vaak zijn deze zo kostbaar dat het voor 
een particulier niet erg zinvol is deze zelf aan te schaffen, zodat men ten rade 
dient te gaan bij een universiteitsbibliotheek. 
Nu computers betaalbaar zijn geworden en de toegang tot het internet vrij een
voudig valt tot stand te brengen, blijkt dat men in een groot oerwoud van gege
vens terecht komt. Het internet wordt voor zoveel toepassingen gebruikt, dat 
men alvorens er goed gebruik van te kunnen maken een verzameling van inter
net-adressen dient op te bouwen. Door deze korte inleiding wil ik trachten enige 
praktische adviezen voor de verzamelaars van kennis en eventueel objecten op 
farmaceutisch-historisch gebied aan te reiken. 
Het is aardig om een idee te vormen hoe talrijk de informatiebronnen via internet 
zijn om eerst eens de entree «Startpagina.nl» te openen. Het lijkt mij raadzaam 
vooral in de beginfase uw nieuwsgierigheid te beperken tot maximaal 2 uur 
dolen door dit gebied. 
Zelf heb ik onder favorites een groot aantal adressen aangelegd. Na verloop van 
tijd bleek echter dat maximaal 10 % hiervan echt regelmatig wordt toegepast. Het 
is daarom raadzaam het aantal goed in de gaten te houden en regelmatig adres
sen te schrappen uit het bestand. 
Tip : Als een adres niet exact bekend is, bijvoorbeeld omdat de extensie is verge
ten, dan kan men het via «Startpagina.nl» vaak toch nog vinden. 
Enkele praktische adressen op het gebied van boeken zal ik u hier geven: 

NWA.nl : Een algemeen adres van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren. 
Hier vindt men talrijke gegevens omtrent antiquariaten zoals catalogi, data 
van congressen en beurzen en natuurlijk ook een totaalbestand van de 
antiquaren, voor zover zij hieraan deelnemen. Bovendien kan men via dit 
adres ook toegang verkrijgen naar antiquaren in andere landen. 

Enkele andere goede adressen zijn : 

Bibliofind 
Antiqbooks.com 
www.abaa.org : Antiquarian booksellers Association of America 
www.quaritch.com en doorklikken naar Bibliopoly. 

Beide laatste adressen geven veel gegevens over kostbare/zeldzame werken. 

Wil men iets weten over de zeldzaamheid van een werk dan moet gezocht wor
den hoeveel exemplaren er beschreven worden in de grote bibliotheken. Vaak 
worden bij de beschrijvingen ook de collaties weergegeven. Dit is handig als 
men een werk uit eigen collectie wil onderzoeken. 

Enkele belangrijke adressen op dit terrein zijn : 

www.loc.gov Library of Congress 
www.ic.uva.nl/uvainbel 
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opc.uva.nl 
www.konbib.nl Koninklijke Bibliotheek Den Haag 

Deze vier adressen geven tal van verbindingen naar diverse grote bibliotheken. 

Wil men kennis verzamelen omtrent grote veilingen dan zijn de volgende adres
sen handig: 

www.christies.com 
www.sothebys.com 
www.gazette-drouot.com 
www.moniteur.net 

Tot slot zal ik nog een aantal adressen noemen die praktisch zijn bij de beoefe
ning van geschiedenis van de farmacie: 

www.pharmacy.wisc.edu/aihp/index.html 
American Inst. for the History of Pharmacy 

www.bshp.org Brit. Soc. for the History of Pharmacy 
www.dggp.de German Soc. for the History of Pharmacy 
www.histpharm.org Int. Soc. for the History of Pharmacy 
www. pharmaziegeschichte. de 
www.deutsches-apotheken-museum.de/ 
pharmacy museum 

Dit aantal adressen kan onbeperkt worden uitgebreid. Het is echter niet noodza
kelijk om steeds meer adressen te verzamelen, omdat veel van de hiervoor ver
melde adressen reeds vele verbindingen naar andere vergelijkbare instellingen 
geven. Toch nog enkele medische musea. 

Adler Museum of Médecine sunsite.wits.ac.z/mus/adler.htm 
Alabama Museum of the Health www.uab.edu/historical/museum.htm 
History of the American Red Cross www.redcross.org/hec/ 
Museum of Médical Research NIH www.nih.gov/od/museum/ 
Dittrick Médical History Center www.cwru.edu/artsci/dittrick/home.htm 
Florence Nightingale Museum www.florence-nightingale.co.uk/ 
Belgische Museum voor Radiologie www.smd.be/museum/index.html 
Public Health Museum of Massachusetts www.pubUchealthmuseum.org/ 
The German Museum of Pharmacy www.deutsches-apotheken-museum.de/ 
Museum of Health and Médical Science www.mhms.org/ 
History of Pharmacy Museum University of Arizona elixir.pharmacy.arizona.edu/museum/ 
Danish Museum for the History of Medicine www.stenomuseet.dk/enghsh.htm 
The Lloyd Library and Museum www.Ubraries.uc.edu/Uoyd/index.htm 
Virtual Museum of the Iron Lung members.nbci.com/lungmuseum/welcome.htm 
Museum of Questionable Médical Devices www.mtn.org/quack/index.htm 
Every Man His Own Doctor Museum www.Ubrarycompany.org/doctor/everyman.html 
Museum of the History of Science www.mhs.ox.ac.uk/index.htm 
The Mütter Museum www.roadsideamerica.com/attract/PAPHUnut.html 
The National Museum of Civil War Medicine www.civilwarmed.org/ 
BibUotheca Pharmaceutica Antverpiensis www.kava.be/bib/index.html 

of gewoon www.kava.be op bibUotheek klikken. 
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