
KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

VerslagAlgemene ledenvergadering te Dordrecht op 5 iuni 2016 

De vergadering vond plaats in het stemmige Meetinghouse te Dordrecht op zondag 5 
juni 2016. 
De voorzitter Annette Bierman opent de vergadering om 10.l0u in aanwezigheid van 
30 leden en spreekt een in memoriam uit voor de overleden collega's Brand Kruithof 
en Hugo Leupe. 
De secretaris leest het verslag voor van de Ledenvergadering te Leiden in 2015, evenals 
het jaarverslag 2015. 
Aangezien de penningmeester verhinderd is brengt Harm Beukers een kort financieel 
verslag. 
De inkomsten en uitgaven zijn in overeenstemming met het budget 2015-16 en 
noodzaken geen verhoging van de contributie in 2017. 
Na het overlijden van haar echtgenoot Joop Van Gelder heeft Katia Vermeulen vele 
jaren meegewerkt in het bestuur van de Kring. Zij vond het ogenblik aangebroken om 
tot een bestuurswissel over te gaan. Het bestuur en de ganse vergadering spreken hun 
dank uit voor het geleverde werk. De daarbij horende bloemenhulde zal thuis bezorgd 
worden. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Peter van den Hooff tot nieuw 
bestuurslid verkozen. Hij behaalde zijn masterdiploma in de middeleeuwse en 
vroegmoderne geschiedenis cum laude in 2013 aan de Universiteit van Leiden. Hij liep 
stage in het Nationaal Farmaceutisch Museum te Gouda, wat mede zijn belangstelling 
voor de farmacie verklaart. Momenteel is hij werkzaam aan de Universiteit van Utrecht 
als projectcoördinator. 
Voor het congres 2017 wordt geopteerd voor 10 en 11 juni met als thema 500 jaar 
Rembert Dodoens. Er vonden reeds een aantal vergaderingen plaats met de culturele 
dienst en de heemkundige kring van de stad Mechelen. Als vergaderzaal wordt het 
Lamot Center door de stad (gratis) aangeboden. Voor de lezingen moet de Kring zelf 
instaan. Wel zullen geneesheren en culturele organisaties aangeschreven worden voor 
deelname aan de lezingen. Om budgettaire redenen wordt geen tentoonstelling 
voorzien door Mechelen. Hierover wordt nog verder onderhandeld. Romain van 
Hautekerke stelt voor een beperkte ex-libris tentoonstelling op te zetten. 
Voor het congres in 2018 bestaan nog geen concrete plannen. 

Bij de rondvraag vraagt Peter van den Hooff te onderzoeken of het Pharmaceutisch 
Tijdschrift van België niet digitaal beschikbaar kan gesteld worden zoals dit reeds is 
gebeurd voor het Nederlands Farmaceutisch Weekblad. Prof; Deelstra suggereert een 
inventarisatie van de geschiedenis van de farmacie van de universiteiten in Nederland 
en België. Evelien Vanden Berghe betreurt dat slecht weinig kringleden een facebook
account bezitten en er moet gezocht worden om dit te verhogen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.35u. 

Apr Guy De Munck 
secretaris 
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