
VAN VE SANVEVAG TE LEIVEN 

Apr. Guy De Munck 

De najaarsbijeenkomst van de Kring vond plaats op 25 september 2009 in de 
Universiteitsbibliotheek van Leiden met als titel "Van de Sandedag" naar aanleiding van de 
schenking van hun omvangrijke boekencollectie door Jaap en Tilly Van de Sande uit Vlissingen aan 
de Universiteit van Leiden. 
In aanwezigheid van 30 deelnemers, 25 uit Nederland en 5 uit België, opende voorzitter Annette 
Bierman de bijeenkomst met een hartelijk welkomstwoord. Nadat twee laattijdig toekomende 
Vlamingen - wat is Leiden veranderd sinds ons congres in 1999- van koffie waren voorzien, werd de 
eerste lezing van deze dag gehouden door de bibliothecaris Kurt de Beider die ons vergastte op 
een fraaie voorstelling van de werking van de instelling en het belang van de schenking door Van de 
Sande voor de bibliotheek. Van de meer dan 6000 boeken uit de schenking was meer dan de helft 
niet of in slechtere staat aanwezig in de universiteitsbibliotheek. 
Annette Bierman belichtte daarop de figuur van Jaap Van de Sande (1916-2001) als 
gepassioneerd verzamelaar maar ook als gedreven apotheker aan de Badhuisstraat in zijn 
apotheek die in 1996 haar honderd jarig bestaan vierde 
Anton van der Lem, conservator en collectiespecialist Bijzondere Collecties, liet ons kennis maken 
met een aantal boeken uit de collectie Van de Sande, boeken die wij daarna uitzonderlijk zelf 
konden doorbladeren 
Op de middag werd de lunch aangeboden in de serre van de Hortus Botanicus, een geslaagde 
combinatie van moderne architectuur in een historisch kader. Na de lunch gaf Gerda van Uffelen, 
collection manager, een korte presentatie van de heraangelegde Clusius-tuin waarna de 
deelnemers een begeleide wandeling maakten door de hortus. 
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Tijdens de namiddag zitting bracht Harm Beukers een overzicht van 
de verzameling Paracelsiana en homeopatische werken in de 
collectie van de Sande. 
Tot slot besprak Annette Bierman een aantal bijzondere 
farmacopeeën uit de collectie, boeken die we andermaal allemaal 
konden inkijken. 
Met een dankwoord aan onze gastheren en een drankje werd deze 
geslaagde dag besloten. 

Apr. Guy De Munck 
Secretaris 
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