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Het eerste contact met de stad Dordrecht en het mooie lenteweer maakten al 

direct een goede indruk bij onze eerste kennismaking. Auto in de parkeergarage 

en dan "om de hoek" naar Meeting House waar we de andere congressisten 

ontmoetten. Het was een aangenaam weerzien met de habitués na een jaar 

stilte en een leuke kennismaking met nieuwe gezichten. Jonge mensen, en dat is 

juist wat de Kring nodig heeft. 

In de grote en aangenaam gekoelde vergaderruimte werd prof. dr. Hendrik 

Deelstra door de voorzitter uitgenodigd om "De internationale samenwerking 
van de apothekers van 1913 tot aan de tweede wereldoorlog" te belichten. U kan 

zijn verhaal lezen in dit Bulletin. Dr. Piet Vree vertelde dan over een plaatselijke 

verdienstelijke apotheker "Dirk Blanken bijl (1795-1872), stadsapotheker te 
Dordrecht". Diens verdienste lag in de uitgave van een boek in 1827 /1828 over 

de nieuwe ontwikkelingen in verband met de scheikunde en een veranderde 

chemische nomenclatuur "Handleiding Artsenijkundige Scheikunde, of 
grondbeginselen der pharmaceutische chemie." Het werk besloeg 3 delen, 

bevatte 957 bladzijden en werd zeer goed ontvangen. Het boek was zeer 

typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw, vol praktische raadgevingen en 

veel theorie, maar gaf geen nieuwe inzichten op basis van eigen waarnemingen. 

Totaal vernieuwend voor het doorsnee publiek was de lezing van Wouter Klein: . 
;/Krantenadvertenties (18e eeuw) als nieuwe bron voor farmaceutische 

geschieden is". Een Digital History verhaal waarin hij toonde hoe digitaal 

krantenadvertenties geanalyseerd worden en hoe de informatie wordt 

opgeslagen om tot een gigantisch geheel van informatie te komen over 

bijvoorbeeld een werkzame stof. Als voorbeeld diende de kinabast als 

geneesmiddel tegen koorts, waarvoor 5000 advertenties en 333 verschillende 

geneesmiddelen werden opgeslagen. Uit de grafieken blijkt dat erbij de 

advertenties tegen koorts een wilde fluctuatie bestond van jaar tot jaar, maar 

dat het aanbod aan geneesmiddelen toch egaal bleef. Een interessante 

vaststelling, dank zij de digitalisering. In het onderzoek naar veilingen van 

grondstoffen kwamen 4500 advertenties aan bod en 10.000 verschillende 

veilingen. De grafieken over de kinabast werden verder uitgediept: zo kent men 

het aantal veilingen, de frequentie, de soorten kina die aangeboden werden, de 

lokale handel en de wereldhandel van kinabast. In de studie van het aantal 

veilingen komen tevens de absolute verhandelde hoeveelheden aan het licht. 
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We kunnen besluiten dat dankzij digitalisering heel wat nieuwe en interessante 

informatie de studie van de geschiedenis van de farmacie aanvult en gegevens 

verschaft die eerder moeilijk te achterhalen waren. Voorwaar een merkwaardige 

evolutie waarvan we als Kring dankbaar gebruik moeten maken, dank zij de 

aanwinst van jonge leden. 

Vervolgens verplaatsten we ons naar Hotel Van der Valk, gelegen langs de 

snelweg A 16. Voorwaar de verplaatsing waard: vriendelijk onthaal, een 

prachtige ruime kamer, luxueuze bar met knusse fauteuils waar het aperitief à 
volonté werd aangeboden en een sfeervolle eetzaal met voorbeeldige bediening 

van een uitgebreid en verzorgd dîner. We werden verwend! 

Om 10 uur op zondagmorgen startte de Algemene Ledenvergadering in het 

Meeting House in het centrum van Dordrecht. Mevrouw dr. van Zenen nam dan 

het woord om te spreken over "de onbekende correspondent van Clusius (1526-

1609 uit Vlaanderen//. Spreekster promoveerde op een proefschrift over Carolus 

Clusius, hetgeen resulteerde in een prachtig en lijvig boekwerk. 

Ons nieuw bestuurslid Peter C. van den Hooff uit Amersfoort legde ons het 

farmaceutisch historisch onderzoek uit aan de universiteit van Utrecht. Het werd 

een uiterst interessante en verrassende cursus over het modern digitaal 

onderzoek, waarin gegevens over een onderwerp worden opgeslagen tot in de 

kleinste details. Het geheel vormt tenslotte een gigantische informatie, met 

slechts één druk op een computertoets. We waren allen aangenaam verrast door 

deze moderne vorm van historisch farmaceutisch onderzoek. 

Om het congres af te ronden vertelde prof. dr. Harmen Beukers over de figuur 

van 1/A.J.C Geerts {1843-1883)J Nederlandse apotheker in Japan. 1/ Door zijn 

bekende vlotte en meeslepende stijl bleef het gezelschap geboeid luisteren. 

De voormiddag was weer te vlug voorbij. De lunch werd opgediend, waarna de 

geïnteresseerden de gelegenheid kregen om een stadswandeling te maken 

doorheen het historisch hart van Dordrecht, onder leiding van een gids. 

Het prachtige lenteweer, de welbespraakte gids en de typische Dortse 

bezienswaardigheden rondden een welgeslaagd congres af. 
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