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Inleiding
Organisatie
Het departement Amsterdam is opgericht in 1842. Uit de eerste jaren is slechts weinig bekend. In de Publicatie ’125 jaar departement Amsterdam van de K.N.M.P’, gepubliceerd in het
Pharmaceutisch Weekblad, no 27 uit 1967 (noot 1), staat dat het departement zeer vervlochten
was met de Maatschappij zelf omdat de hoofdzetel in Amsterdam was.
De maatschappij is ontstaan uit twee Amsterdamse farmaceutische leesgezelschappen: Chemisch
Pharmaceutisch leesgezelschap en het Scheikundig leesgezelschap. In het eerste jaar van het
bestaan richtte men zich alleen op Amsterdam. In 1844 is men zich gaan uitbreiden en werd
er ook voor het eerst een overleg van Amsterdamse deelnemers gehouden.
In de loop van de jaren is de maatschappij verder gaan uitbreiden en ontstonden er steeds meer
departementen. Deze structuur is tot 2000 in stand gebleven.
In 1918 is de departementale cursus voor opleiding van apothekersassistenten opgericht. Deze
is in 1971 omgezet naar de stichting Opleidingcursus voor apothekersassistenten.

Geschiedenis van het archief
Over de geschiedenis van het archief is weinig bekend. In 1997 is door de toenmalige secretaris
van het departement een plaatsingslijst gemaakt van het toen aangetroffen archiefmateriaal
(noot 2) . Elke secretaris had zijn eigen manier van ordenen. Tot 1960 werd het merendeel chronologisch gedaan en daarna werden de stukken meer geordend op soort afzender/geadresseerde
(verenigingen, leden, hoofdbestuur), in de jaren ’90 werden de stukken vervolgens gesplitst in
ingekomen en uitgaande stukken.
Het archief is niet compleet. In de eerdere genoemde publicatie over het 125 jaar bestaan wordt
geschreven dat de eerste twee jaarverslagen uit 1842-1843 bewaard gebleven zouden zijn. Deze
zijn echter niet aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze stukken liggen in het
archief van de Maatschappij zelf.
Het nu oudste aangetroffen stuk is een verslag van de Amsterdamse commissie tot het afnemen
van examens voor apothekersbedienden uit 1906 waarin zij verslag doen van de resultaten van
de examens.
Het meest recente stuk dateert van 2000 en betreffen vergaderstukken van de Stichting Farmaceutische Thuiszorg Amsterdam (SFTA).
In 2011 is het archief door de FBA, belangbehartiging, advisering en projectmanagement in de
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Regio Amsterdam geschonken aan het Stadsarchief Amsterdam.

Verantwoording van de inventarisatie
Omdat er geen specifieke ordening in het archief zat is voor een ordening gebruikt gemaakt van
een basisordening voor instellingen.
Materieel zijn de stukken ontdaan van paperclips en elastieken en verpakt in zuurvrije omslagen
en grotendeels geborgen in de standaard liggende Amsterdamse archiefdoos (nr. 186). Na
bewerking is de omvang teruggebracht naar 5 strekende meter.
Als voorwaarde bij de schenking is afgesproken dat er een beperking komt op stukken die
betrekking hebben op persoonlijke kwesties met nog levende personen. Bij de bewerking is
echter hier niets over aangetroffen.
Noot 1: inventarisnummer 104
Noot 2: inventarisnummer 192

Inventaris
Stukken van algemene aard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stukken betreffende bijzonder onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Stukken van algemene aard
1.1 Notulen met bijbehorende stukken
1-12 Notulen van het dagelijks bestuur, met vanaf 1978 gedrukte versie van de
agenda’s 1908 - 1999 8 delen en 4 omslagen
1 - 1908 - 1920
2 - 1921 - 11/01/1929
3 - 11/11/1929 - 31/10/1933
4 - 01/12/1933 - 1936
5 - 1938 - 09/1952
Tussen sept 1941 en 12 juli 1945 zijn er geen vergaderingen geweest
6 - 10/1952 - 04/1965
7 - 09/1965 - 05/1978
8 - 1978 1 omslag
9 - 1979 - 01/1980
geen scans op aanvraag
10 - 03/1980 - 1985 1 omslag
11 - 1995 - 1998 1 omslag
12 - 1999 1 omslag
13-22 Notulen van de ledenvergaderingen van het departement met ingeplakte presentielijsten en agenda’s 1930 - 1999 6 delen en 4 omslagen
Met hiaten
13 - 1930 - 05/1938
14 - 06/1938 - 1952
15 - 10/10/1945 1 omslag
16 - 1953 - 09/1961
17 - 10/1961 - 1967
18 - 1968 - 03/1977
19 - 07/1977 - 03/1984
20 - 05/1984 - 1985 1 omslag
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21 - 1991 - 1995 1 omslag
22 - 1996 - 1999 1 omslag
152 Besluitenbericht, overzicht van besluiten en wenken voor het departement
geldend in 1940 1940 1 katern
23-25 Agenda’s en vergaderstukken voor de algemene ledenvergaderingen 1946 - 1999
3 omslagen
23 - 1946 - 1960
24 - 1961 - 1969
25 - 1992 - 1999
81 Presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen 1992 - 1998 1 omslag
1.2 Ingekomen en uitgaande stukken
Vb Ingekomen stukken 1933 - 1998 9 omslagen
26 - 1933 - 1938
27 - 1941 - 1942
28 - 1943 - 1944
29 - 1945
66 A-N 1995
67 O-Z 1995
71 A-K 1996
72 L-Z 1996
79 - 1998
83 Ingekomen stukken bij J. van den Berg, als lid van verschillende commissies
en lid van het departement Amsterdam van de KNMP 1 omslag
Vb Minuten van uitgaande stukken 1941 - 1998 4 omslagen
30 - 1941 - 1943
63 - 1993
64 - 1994
70 - 1995 - 1998
Vb Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946 - 1964 15 omslagen
31 - 1946
32 - 1947
33 - 1949
34 - 1950
35 - 01/1952 - 05/1952
36 - 06/1952 - 12/1952
37 - 01/1953 - 01/07/1953
38 - 03/07/1953 - 12/1953
39 - 1954
40 - 1955 - 1956
41 - 01/1956 - 06/1956
42 - 1956 - 1957
43 - 1958
44 - 1959
47 - 1961 - 1964
45-46 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met commissies en instellingen
1960 - 1980 2 omslagen
45 A-R
46 S-R
Vb Ingekomen en minuten van uitgaande stukken over en met leden 1961 - 1993
8 omslagen
48 - 1961 - 1964
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50 - 1965 - 1967
51 A-K 1968 - 1973
52 M-Z 1968 - 1973
53 A-G 1974 - 1980
54 H-M 1974 - 1980
55 N-Z 1974 - 1980
144 - 1992 - 1993
49 Correspondentie met het hoofdbestuur 1964 - 1974
Vb Ingekomen stukken van het hoofdbestuur en commissies KMPG 1964 - 1997
4 omslagen
126 - 1986 - 1989
143 - 1992 - 1993
62 - 1993
75 - 1997
56-60 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met niet leden van het departement 1974 - 1993 5 omslagen
56 - 1974 - 1980
57 - 1981 - 10/1982
58 - 11/1982 - 1983
59 - 1984
60 - 1985
145 Ingekomen en uitgaande stukken met verenigingen en instellingen 1992 - 1993
1 omslag
Vb Ingekomen en minuten van uitgaande stukken met andere departementen 1992
- 1998 9 omslagen
61 - 1992 - 1993
65 - 1994
68 - 01/1995 - 06/1995
69 - 07/1995 - 1996
73 - 01/1996 - 06/1996
74 - 07/1996 - 12/1996
76 - 01/1997 - 06/1997
77 - 07/1997 - 12/1997
80 - 1998
78 Ingekomen stukken van leden en overige organisaties 1997 1 omslag
1.3 Jaarverslagen
97 Jaarverslagen van het departement 1951 - 1992 1 omslag
met hiaten, gedeeltelijk zitten jaarverslagen ook in de notulenboeken van de
algemene ledenvergaderingen
98 Jaarverslagen van de Adviescommissie vestiging 1947 - 1958 1 omslag
met hiaten
99 Jaarverslagen van het Ondersteuningsfonds van het departement Amsterdam
1952 - 1957 3 stukken
met hiaten
100 Jaarverslagen van het reservefonds van het departement Amsterdam 1952 1958 3 stukken
met hiaten
101 Jaarverslagen van de commissie voor Zondag-, Avond en Nachtsluiting 1946 1955 1 omslag
met hiaten
102 Jaarverslagen van de commissie voor Zon-, Feestdagen, Zaterdag-, Avond- en
Nachtsluiting 1970 - 1992 1 omslag
met hiaten
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2 Stukken betreffende bijzonder onderwerpen
2.1 Organisatie
103 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de statuten 1921 - 1992
89 Ingekomen en uitgaande stukken van de commissie voor de zon- en feestdag-,
de Zaterdag-, Avond- en Nachtsluiting van de apotheken (ZOFZANS) 1969 1983 1 omslag
Bevat ook overzichten van de jaarroosters van vervanging
2.2 Festiviteiten en bijzondere evenementen
148 Artikelen van gehouden lezingen bij vergaderingen van de KNMP amsterdam
1938 - 1939 1 omslag
105 Receptiealbum, bij 100 jaar bestaan van het departement Amsterdam van de
K.N.M.P. 1946 1 band
106 Stukken betreffende de organisatie van de 104e algemene ledenvergadering en
congres van de K.N.M.P. in Amsterdam 1959 1 omslag
bevat ook drukmail voor de uitnodiging
107 Stukken betreffende de organisatie van de jubileumvergadering en -congres bij
het 125 jarig bestaan van het departement Amsterdam 1967 1 omslag
110 Stukken betreffende de financiële verantwoording van het congres georganiseerd
door de KNMP 1970 1 omslag
111 Stukken betreffende de organisatie van het congres 1981 1 omslag
2.3 Samenwerking
126A-128 Stukken betreffende en afkomstig van de landelijke vereniging KNMP 1936 1954 2 omslagen en 1 stuk
126A Ledenlijsten 1936 - 1939
127 Verslagen van jaarvergaderingen 1937 - 1939
128 Statuten, reglementen en besluiten 1954 1 stuk
136 Stukken betreffende de Interim Stichting Gezondheidszorg Zuid-Oostlob 1975
- 1976 1 omslag
90-91 Agenda’s, verslagen en vergaderstukken van de begeleidingcommissie voor integrale toetsing 1979 - 1985 2 omslagen
is commissie uit de Landelijke KNMP
90 - 1979 - 1982
91 - 1983 - 1985
123 Stukken betreffende de Stichting bevordering verantwoorde spreiding apotheken
(stichting BVSA) 1984 1 omslag
92 Agenda’s, verslagen en vergaderstukken van het overleg tussen KNMP departement Amsterdam en Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken (ZAO) 1987
- 1992 1 omslag
overleg geiniteerd door KNMP departement Amsterdam
124 Stukken betreffende de Stichting Farmaceutische Thuiszorg Amsterdam (STFZ)
1990 1 omslag
141 Agenda’s, verslagen van het overleg tussen bestuur KNMP en ziekenhuisapothekers 1992 - 1993 1 omslag
88 Ingekomen jaarverslagen van gelieerde organisaties 1993 - 1995 1 omslag
125 Stukken betreffende de Stichting Regionaal Informatie Netwerk Gezondheidszorg Amsterdam (RING) 1997 - 1998 1 omslag
94 Agenda’s, verslagen en vergaderstukken van de begeleidingcommissie Stichting
Farmaceutische Transmurale Zorg (SFTZ) 1998 1 omslag
95 Agenda’s, verslagen en vergaderstukken van de bestuursvergaderingen van de
SFTZ 1998 - 2000 1 omslag
96 Agenda’s, verslagen en vergaderstukken van de bestuursvergaderingen van de
Stichting Farmaceutische Thuiszorg Amsterdam (SFTA) 1998 - 2000 1 omslag
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2.4 Financiën
108 Begrotingen 1937 - 1985 1 omslag
met hiaten
153 Kwitanties voor betalingen aan apothekers 1942 1 omslag
109 Winst- en verliesrekeningen en balansen 1949 - 1994 1 omslag
met hiaten
189 Overzicht van gemaakte secretariaatskosten 1970 - 1971 2 stukken
190 Stukken betreffende penningmeestersvergadering voor de begroting 1971 1970
1 omslag
191 Overzichten van uitloting van de 6% obligatielening 1972 - 1974 2 stukken
2.5 Ondersteuningsfonds
113 Stukken betreffende de verstrekking van geldleningen door het ondersteuningsfonds aan de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken 1951 - 1972 1
omslag
114 Stukken betreffende oproepen tot storten bijdragen in ondersteuningsfonds
1968 - 1982 1 omslag
115 Afschrift van reglement van het ondersteuningsfonds 1979 1 stuk
2.6 Ledenadministratie
154 Ingekomen adresmutaties van leden 1936 1 omslag
112 Correctielijst van leden van het departement 1940 ca. 1 omslag
2.7 Huisvesting en beheer organisatie
116 Stukken betreffende de aankoop en verkoop van het perceel Hugo de Grootstraat 7 te amsterdam 1965 - 1974 1 omslag
117 Stukken betreffende het afsluiten en aflossen van een hypothecair geldlening
voor de aankoop van het pand Hugo de Grootstraat 7 te Amsterdam 1966 1970 1 omslag
118 Stukken betreffende de samenstelling van de commissie van beheer van het Departementshuis en uitvoering van haar werkzaamheden 1966 - 1971 1 omslag
119 Stukken betreffende de aankoop en verkoop van het perceel Overtoom 530 te
Amsterdam als nachtapotheek 1970 - 1973 1 omslag
151 Overzichtslijst van aangetroffen archivalia, opgesteld door toenmalige secretaris mevr. J. van Lakwijk-Ajouan 1997 1 stuk
2.8 Voorlichting en informatieverstrekking
135 Nieuwsbrieven voor de kwaliteitscoördinatoren 1996 - 1998 1 omslag
146 Nieuwsberichten en -faxen van het departement 1994 - 1999 1 omslag
2.9 Vakontwikkeling
149 Rapportage voor bepalen standpunt departement rond het ontwerp ziekenfondswet 1930 1 stuk
120 Stukken betreffende afschriften van genomen besluiten en afgesloten contracten
met betrekking tot levering van medicijnen 1931 - 1934 1 omslag
82 Stukken betreffende het uitgevoerd onderzoek naar levering van medicijnen
aan de ancient order of Foresters en haar leden 1932 - 1933 1 omslag
150 Stukken betreffende de samenstelling van een lijst van geneesmiddelen die niet
zonder recept verkocht mogen worden 1934 2 stukken
87 Stukken betreffende het overleg over opstellen van arbeidsvoorwaarden voor
ongediplomeerd personeel bij apothekers 1946 1 omslag
155 Maandblad tegen de kwakzalverij 1949 - 1959 1 omslag
121 Stukken betreffende contracten tussen apothekers over overname van verzekerden in verband met sluiting van een der apotheken 1959 - 1975 1 omslag
137 Stukken betreffende de opzet en ontwikkeling van een nachtapotheek 1970 1992 1 omslag
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158 Stukken betreffende het ontwerpen van richtlijnen voor de inkoop van medicijnen 1973 - 1974 1 omslag
148A Stukken betreffende de uitvoering van intercollegiale toetsing 1981 - 1982 1
omslag
84 Stukken betreffende ontvangen stukken van de advocaat van de heer Dr. L.
Hardenberg met betrekking tot drugsverslaving en methadonverstrekking 1983
1 omslag
85 Stukken betreffende ontvangen machtigingen van leden van het departement
aan het bestuur van het departement om te onderhandelen en aangaan van
overeenkomsten over farmaceutisch hulp en/of hulpmiddelen AWBZ 1992 1
omslag
86 Stukken betreffende het wel of niet instemmen door de leden met het voorstel
tot instelling van een werkgroep die de instelling van een nachtapotheek in
Amsterdam moet onderzoeken 1992 1 omslag
138 Stukken betreffende het project ’Klaar om te wenden’ 1993 1 omslag
139 Stukken betreffende het project ’Schakelzorg’ 1993 1 omslag
140 Stukken betreffende aanpassing van scholingsmogelijkheden voor apothekersassistenten 1993 - 1995 1 omslag
130-134 Stukken betreffende overleggen van kwaliteitskringen in Amsterdam 1995 1998
130 Bestuur met kwaliteitscoördinatoren 1995 - 1998
131 Regio 2 1995 - 1998
132 Regio 3 en 5 1995 - 1998
133 Regio 4 1995 - 1998
134 Regio 6 1995 - 1998
129 Stukken betreffende rechtszaak over mogelijkheden tot inzet postorder-pharmacie
1996 1 omslag
142 Stukken betreffende project ’hoe verbeteren we de gezondheid in Amsterdam
1996 1 omslag
157 Stukken betreffende het geven van voorlichting rond apothekersontwikkelingen
(FAC) 1997 1 omslag
De verantwoordelijke vanuit het departement opereerde onder de afkorting
FAC, de betekenis van de afkorting is niet achterhaald.
147 Notitie rond het opzetten van een nieuwe bezorgregeling voor levering medicijnen in nachtelijke uren 1 stuk
2.10 Apothekers-assistentenopleiding
176 Verslagen van de commissie tot afnemen der examens van apothekersbediende
in Amsterdam 1906 2 stukken
159-172 Registers van afgenomen examens van leerlingen aan de apothekersbediende
1906 - 1986 14 delen
voorin elk deel een alfabetische index
159 - 1906
160 - 1915 - 1923
161 - 1924 - 1931
162 - 1932 - 1936
163 - 1937 - 1940
164 - 1941 - 1944
165 - 1945 - 1952
166 - 1952 - 1961
167 - 1961 - 1968
168 - 1968 - 1975
169 - 1975 - 1978
170 - 1979 - 1982
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171 - 1983 - 1985
172 - 1985 - 1986
177 Notulen van de commissie tot opleiding van apothekersassistenten 1915 - 1928
1 deel
178 Aantekeningen van bijzondere gebeurtenissen bij de opleiding 1919 - 1931 1
omslag
179 Jaarverslagen van de opleiding over de cursusjaren 1919/1920 - 1969/1970 1920
- 1970 1 omslag
180 Ingekomen en uitgaande stukken met betrekking tot opleidingsaangelegenheden 1922 - 1974 1 omslag
met hiaten
181 Programmaboekje ter gelegenheid van 12,5 jaar bestaan van de opleiding apothekersassistenten 1932 1 stuk
182 Stukken betreffende opleidingsprogramma’s voor apothekers-assistenten 1938
- 1973 1 omslag
183 Kwartaaloverzichten van uitgaven en inkomsten bij de opleiding 1941 - 1949
1 omslag
156 Receptarius, officeel orgaan van de algemene apothekersassistentenbond 1949
- 1955 1 omslag
met hiaten
184 Financiële overzichten van de kosten van de opleiding 1961 - 1968 1 omslag
met hiaten
185 Stukken betrefffende de verkrijging van rijkssubsidie voor de opleiding 1966 1967 1 omslag
186 Stukken betreffende de gehouden enquêtes rond het tekort van apothekersassistenten in Amsterdam 1966 - 1981 1 omslag
187 Stukken betreffende de omzetting van de opleiding naar de stichting opleidingscursus voor Apothekersassistenten 1971 1 omslag
188 Ingekomen stukken bij het departement met betrekking tot de stichting opleidingscursus voor apothekersassistenten 1971 - 1973 1 omslag
173-175 Registers met handtekeningen van geëxamineerde leerlingen aan de apothekersassistenten opleiding 1977 - 1991 3 delen
173 - 1977 - 1982
174 - 1983 - 1985
175 - 1991
2.11 Documentatie
104 Publicatie “125 jaar departement Amsterdam van de K.N.M.P”. overdruk uit
Pharmaceutisch Weekblad, no 27, 1967 1967 1 stuk
in drievoud
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