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Open dag bij Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed

Het Centrum voor Farmaceutisch 
Erfgoed is gestart in 2012. In dat jaar 
stond de collectie van het in 2011 
gesloten Nationaal Farmaceutisch 
Museum in Gouda in de opslag en het 
zag er niet naar uit dat daar op korte 
termijn verandering in zou komen. 
Totdat de loods aan het Foksdiep 6 op 
Urk beschikbaar kwam en de comple-
te laat-negentiende-eeuwse opstand 
van de Kralingsche Apotheek weer 
kon worden opgesteld, terwijl er ook 
ruimte was voor de historische biblio-
theek van de knmp. Wat de locatie in 
Urk extra aantrekkelijk maakte is dat 
in het buurpand, op nummer 8, het 
Medisch Leesmuseum was gevestigd.
In de loop van 2012 werd de opge-
slagen museumcollectie uit Gouda 

overgebracht naar Urk. Ook vond de 
collectie-Grendel hier onderdak. Nu, 
drie jaar later, is het centrum uitge-
groeid tot een ware schatkamer van de 
farmaciehistorie. Collega’s en andere 
particulieren schonken historische 
apparatuur voor analyse en bereiding 
van geneesmiddelen, simpliciaverza-
melingen en talloze geneesmiddelver-
pakkingen.
Ook werd het centrum verblijd met 
talloze boeken, en de Apotheek Haagse  
Ziekenhuizen schonk zijn gehele verza-
meling geneesmiddelinformatie. 

Medische buur
Het centrum heeft inmiddels aan beide 
kanten de medische historie als buur: 
op Foksdiep nummer 4 is het Centrum 

Medisch-historische Documentatie 
en Medisch Erfgoed gevestigd. Ook 
de geschiedenis van de fysiotherapie, 
verpleegkunde en verloskunde hebben 
onderdak gevonden op Urk.
Het Centrum voor Farmaceutisch 
Erfgoed De Eenhoorn houdt zich 
bezig met het beheren, behouden en 
registreren van historische farmaceu-
tische objecten. Dit historisch mate-
riaal wordt toegankelijk gemaakt door 
middel van een website, publicaties en 
rondleidingen door het open depot.

Historische waarde
Heeft u zelf een interessant object of 
boek op het gebied van de farmacie 
en wilt u graag weten wat de functie is 
geweest en of het historische waarde 
heeft? Gedurende deze dag is deskun-
dige H. Boersma aanwezig om u hier-
over te informeren.
Het centrum heeft een eigen website  
– www.farmaceutischerfgoed.nl – 
waarop alle informatie te vinden is. 
Voor vragen of meer informatie kunt  
u ook contact opnemen via e-mail 
farmaceutischerfgoed@gmail.com.

De organisatie van de open dag – van 10.00 

tot 16.00 uur – in De Eenhoorn is in handen 

van het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 

en de Stichting Centrum Medisch-historische 

Documentatie en Medisch Erfgoed.

Schatkamer van
de farmaciehistorie
Onder meer historische apparatuur voor de analyse van geneesmiddelen 
en simpliciaverzamelingen zijn zaterdag 10 oktober te zien tijdens een 
open dag in De Eenhoorn, het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed in 
Urk. Bezoekers kunnen die dag ook het naastgelegen Trefpunt Medische 
Geschiedenis bezoeken.

Auteur Denise van Lieshout

EEN OUDE KLISTEERSPUIT,  

TE ZIEN IN HET CENTRUM VOOR 

FARMACEUTISCH ERFGOED IN 

URK.
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