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Promotiemateriaal van Apotheek Haagse Ziekenhuizen te zien in Urk

Unieke farmaceutische
advertenties ontsloten

Toen de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag een tijdje terug een grote collectie 
centsprenten geschonken kreeg, was men 
daar bijzonder blij mee. Want hoewel deze 
prenten in grote oplagen werden gedrukt 
vond men het in het algemeen niet de moeite 
waard deze te bewaren. Met als resultaat dat 
deze prenten zeer zeldzaam werden.
Iets soortgelijks doet zich voor met ad-
vertenties en informatie op farmaceutisch 
gebied. Generaties apothekers hebben hun 
Pharmaceutisch Weekblad laten inbinden, maar 

steevast verwijderden zij daaruit de adverten-
tiepagina’s. En ook informatie van de farma-
ceutische industrie, verzonden aan artsen en 
apothekers, belandde in vrijwel alle gevallen 
in de prullenmand.
Zo niet bij de Apotheek Haagse Ziekenhui-
zen. Vanaf circa 1945 tot 1990 is daar alle 
informatie vanuit de industrie systematisch 
gearchiveerd. Resultaat is een unieke en zeer 
omvangrijke hoeveelheid brieven, folders, 
wetenschappelijke artikelen, gerangschikt op 
naam van het geneesmiddel. Als laatste heeft 
apotheker Hans Overdiek aan dit archief 
gewerkt. Dankzij de inspanningen van Rob 
Moss en Henk Jan ter Horst is dit archief 
omstreeks 2010 aangeboden aan de KNMP. 
En nadat het een aantal jaren in dozen in 
opslag is geweest, is het archief nu weer 
toegankelijk gemaakt in het Centrum voor 
farmaceutisch erfgoed in Urk. Inmiddels is 
via Henk Jan ter Horst in Urk ook een groot 
deel van de bi bliotheek van deze Haagse  
apotheek ontvangen.  

Brieven, folders, wetenschappelijke artikelen én diverse 
soorten reclame-uitingen, gerangschikt op naam van 
het geneesmiddel. Sinds kort is een groot deel van het 
archief van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen te zien in 
het Centrum voor farmaceutisch erfgoed in Urk.

Personalia

Nieuwe leden: S. Barjesteh van Waalwijk 
van Doorn-Khosrovani, Zuidoost II; A. 
Boekweg, Middenzuid; K. Elmi, West; 
M.M. de Haan, Noordwest II; S. Holst, 
West; L.W. Mulder, Noord.

DEZE FRIVOLE RECLAME-UITING VOOR 

SOFTENON – BIJZONDER WRANG, 

GEZIEN DE GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

DIE DIT MIDDEL LATER BLEEK OP TE 

LEVEREN – ONTVING DE APOTHEEK 

HAAGSE ZIEKENHUIZEN IN APRIL 1961.
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