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Farmaceutisch Historisch Erfgoed

Farmaciegeschiedenis
herleeft in loods in Urk
Wat heeft Urk, het pittoreske
visserplaatsje in Flevoland, met
de farmacie? Alles! Op het bedrijventerrein van Urk, te midden van
palingrokerijen en bouwbedrijven,
staat een loods die bij binnenkomst
omgetoverd blijkt te zijn tot Farmaceutisch Historisch Erfgoed.
DE KRALINGSCHE
APOTHEEK, DE BLIKVANGER VAN HET
FARMACEUTISCH
HISTORISCH ERFGOED

Logische locatie

stellenden eenvoudig te raadplegen is.
Binnenkort kan iedereen met passie
voor de geschiedenis van de farmacie
een bezoek brengen aan het Farma
ceutisch Historisch Erfgoed in Urk.

De loods in Urk was een logische loca
tie: het farmaceutisch historisch erfgoed
bevindt zich daar naast een van de
grootste collecties oude medische
boeken in Nederland, het Kennis- en
Documentatiecentrum voor Medische
Geschiedenis. Deze collectie wordt
beheerd door hoogleraar Medische
geschiedenis Mart van Lieburg. En
onlangs is ook een deel van de biblio
theek van het Koninklijk Instituut voor
de Tropen verhuisd naar Urk.
Samen met de leden van de Commissie
Geschiedenis van de knmp is Bierman
aan het werk om de omvangrijke collec
tie en de jaargangen van tijdschriften en
proefschriften overzichtelijk te archive
ren, zodat het materiaal voor belang

2007

Pronkstuk
Pronkstuk is de fraaie negentiendeeeuwse Kralingsche Apotheek (zie ook
de fotospread op de pagina’s 32 en 33
van dit Pharmaceutisch Weekblad) die
weer in oude staat is opgebouwd.
Ook is in Urk inmiddels ondergebracht
de historische bibliotheek van de
knmp, het geneesmiddelarchief van
de Apotheek Haagse Ziekenhuizen,
de collectie Grendel, het archief van
de k.n.p.s.v. en van diverse oud
knmp-departementen.

2008

Prijzen van geneesmiddelen
kelderen en de eerste apotheken
komen in de problemen.

2009

Het Farmaceutisch Historisch Erfgoed,
het Medisch Leesmuseum en de medi
sche bibliotheek van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen: Urk wordt
met recht dé ontmoetingsplaats voor
iedereen die de medische geschiedenis
een warm hart toedraagt. Een plek om
rustig rond te kijken, naslagwerken
door te nemen of informatie op te
zoeken. Zeker voor onderzoekers en
studenten herbergt Urk een schat aan
medische en farmaceutisch historische
kennis.

Wie zelf farmaceutisch historisch materiaal heeft,
kan contact opnemen met de Commissie voor de
Geschiedenis van de Farmacie:
geschiedenis@knmp.nl.
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Nadat het Nationaal Farmaceutisch
Museum in Gouda in 2011 zijn deuren
moest sluiten, ontstond bij oud-apothe
ker Annette Bierman het idee het
Farmaceutisch Historisch Erfgoed
voor eens en altijd te bewaren.

