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Ruim 80 deelnemers, waaronder vele Kringleden en daarvan ook 2 uit België, namen op 27 
oktober2009 deel aan de 28st

e Farmaceutisch Historische Dag te Arnhem. 
De langere lezingen werden vooraf gegaan door reeks kortere mededelingen onder de 
verzamelnaam "kort historisch actueel". Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van de 
initiatiefneemster van de F.H.D., Prof. dr. Henriette Bosman-Jelgersma. Jarenlang organiseerde zij 
deze dagen, een serie waarvan dit alweer de 28st

• was. 
De vierde publicatie in de serie "Venster op Farmaciehistorie" werd daarna toegelicht: Militaire 
Farmacie in Nederland. Een collectie nieuwere en veelal oudere publicaties op dit gebied, samen 
in een fraai geïllustreerd boekwerk. Een redelijk onontgonnen onderwerp waarbij dit boekje een 
aanzet hoopt te zijn voor wellicht verder onderzoek. 
Het Apothekersmuseum Kisters te Doorwerth en het Nationaal Farmaceutisch Museum "De 
Moriaan" te Gouda kwamen hierna aan bod, waarbij dit laatste onderwerp geweest bleek te zijn 
van een publieksonderzoek: hieruit zijn hopelijk enkele lessen te trekken om een en ander nog 
aantrekkelijker te maken voor het publiek. 
Ter afsluiting van dit onderdeel gaf Prof. dr. T. Pieters enige informatie over zijn nieuwe leerstoel 
Geschiedenis van de Farmacie, aan de Universiteit Utrecht. 
De eerste lezing van deze Farmaceutisch Historische Dag had als onderwerp Johann Conrad 
Barchusen (1666-i 723), een apotheker die de eerste hoogleraar Chemie was aan de Utrechtse 
Universiteit. Drs. C. van Buren gaf ons inzicht in het leven van deze interessante man, tussen 
alchemie en chemie, die tevens zorgde voor het eerste zuiver chemisch laboratorium aan de 
universiteit. 
Na een heerlijke Indonesische lunch gingen de lezingen verder met een verslag van Drs W. 
Rakhorst over een (vrij ordinaire) ruzie tussen de Haagse artsen die de Latijnse editie van de 
Pharmacopoea Hagana hadden samengesteld en de uitgever die deze "Haagsche Apotheek" in 
Nederlandse vertaling uitbracht (1762), met helaas enkele essentiële fouten. 
Ter afsluiting van deze geslaagde FHD gaf prof. Pieters een fraai overzicht van de doping in de 
sport, voornamelijk in de 20st0 eeuw. Zijn spreektijd leek echter te kort om tot in onze tijd verder te 
gaan, want hoewel de controles wel zijn verscherpt lijkt het een illusie te denken dat het begrip 
doping hierdoor is uitgebannen! 

6 Bulletin Kring/Cercle - Jaargang/Année 60 Nr 118 2010 


