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Annette.J.Bierman, voorzitter 

Waarde leden, beste vrienden, 

Op de Algemene vergadering in Hasselt, in oktober 2006, hebt u mij tot uw voorzitter gekozen. 
Natuurlijk ben ik daar trots op, maar daarnaast past ook enige bescheidenheid, want ik heb wel hele 
illustere voorgangers! Maar zoals ik in Hasselt al heb gezegd: 'Ik zal mijn best doen!'. Op verzoek van 
de hoofdredacteur van ons Bulletin wil ik me hier kort aan u voorstellen. 

Ik ben in 1944 - een heel goed voorzittersjaar!- geboren in Rotterdam, en na het behalen van het 
diploma gymnasium-B heb ik farmacie gestudeerd in Groningen. Van 1974 tot 2004 was ik werkzaam 
als gevestigd apotheker in Rotterdam. Belangstelling voor geschiedenis heb ik van huis uit 
meegekregen. Dit resulteerde eerst in een promotie op een farmaceutisch historisch onderwerp (in 
1988) en die belangstelling was uiteindelijk ook de reden om de apotheek vaarwel te zeggen om te 
proberen nog iets meer in de historie, met name de farmaciehistorie, te ondernemen. Ik ben nu als 
gastdocent werkzaam aan de Universiteit Leiden, bij de afdeling geschiedenis der geneeskunde, en 
begeleid onder andere het keuzevak geschiedenis van het geneesmiddel voor studenten uit diverse 
studierichtingen, waaronder studenten farmacie en biofarmaceutische wetenschappen. Daarnaast 
houd ik me bezig met onderzoek, en hoop nog eens een overzicht te publiceren over de 
geneesmiddelen in de 17de en 18de eeuwse Nederlandse stedelijke farmacopeeën. 

En dan nu de Kring. Onze hoofdredacteur heeft mij gevraagd ook hier een woordje aan te wijden. Nu 
behoeft goede wijn natuurlijk geen krans maar ik kan me voorstellen dat u zou willen weten hoe uw 
voorzitter over de Kring denkt en of er plannen zijn voor de toekomst. 

De Kring heeft al vele jaren een heel warm plekje in mijn hart. Dat komt omdat er zoveel aardige 
mensen lid van zijn, maar ook omdat er zo geweldig veel kennis aanwezig is waar je altijd een beroep 
op kunt doen. De bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig, er heerst een prettige kameraadschappelijke 
sfeer, en, ik hoop dat u dat ook zo ervaart, je leert er altijd weer wat! Ooit heb ik mijn eerste lezing voor 
de Kring gehouden, en voor een beginnend spreker heeft de Kring denk ik het ideale publiek: 
geïnteresseerd, vergevingsgezind ten opzichte van de onervarenheid van de spreker, en van de 
mogelijkheid om vragen te stellen of aanvullingen te geven wordt ruim gebruik gemaakt! Persoonlijk 
denk ik dat we dit wat meer zouden kunnen uitbuiten door bijvoorbeeld studenten of promovendi te 
vragen iets te komen vertellen. Dit mes snijdt dan aan 2 kanten want zo krijgt de Kring ook de 
broodnodige bekendheid bij jongeren. In het verleden heeft professor Bosman-Jelgersma dit al met 
succes onder haar studenten gepromoot. Ik stel me voor te proberen dit initiatief, in nauwe 
samenspraak met haar opvolger, professor Toine Pieters, nieuw leven in te blazen. Hierboven had ik 
het over de geweldige kennis die de Kring in huis heeft. Veel daarvan is gelukkig vastgelegd in de 
Bulletins. Uw bestuur heeft besloten de Bulletin's te laten digitaliseren, zodat al dit belangrijke 
feitenmateriaal voor elke geïnteresseerde gemakkelijk toegankelijk wordt. We hopen dat dit initiatief 
ook bijdraagt tot een grotere bekendheid van de Kring. En die grotere bekendheid levert mogelijk ook 
een aanwas van het ledental op! Want hoewel we ons met 160 betalende leden en een fantastisch 
goede penningmeester op dit moment geen zorgen hoeven te maken, is het ledental toch een punt dat 
ons aller aandacht verdient. Dit getal is dalende, en daar zijn natuurlijke oorzaken debet aan, men 
wordt ouder, kan de bijeenkomsten niet meer bezoeken, en uiteindelijk komt er door overlijden een 
einde aan het lidmaatschap. De Kring is niet de enige vereniging die hier mee te maken krijgt, het 
verenigingsleven staat onder druk, en dat moeten we denk ik accepteren. Mensen hebben 
tegenwoordig in het algemeen gewoon minder tijd! Dit probleem heeft binnen de farmaciehistorie ook 
internationaal aandacht gekregen: het bestuur van de International Society for the History of Pharmacy 
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heeft onlangs haar zorgen op dit punt geuit in een brief aan haar leden. Mijn voorganger, Guy Gilias, 
heeft zich zoals u weet bijzonder ingespannen om het ledental van de Kring te vergroten, maar de 
resultaten waren helaas niet in verhouding met de hoeveelheid energie die hij daar in gestoken heeft. 
Maar we geven de moed niet op! We hebben een fantastische vereniging met hele aardige erudiete 
leden die allemaal belangstelling hebben voor de geschiedenis van de farmacie. Met zo'n club kan het 
niet anders dan goed gaan, ook in de toekomst. 
Ik hoop daar, samen met u, een bijdrage aan te kunnen leveren. 
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