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Locatie: Schreierstoren Prins Hendrikkade 94/95, 1012 AE Amsterdam 
 
De Inloop  in de bijzondere nautische winkel van L. J. Harri, die sinds 1983 gevestigd is in 
de Schreierstoren op de twee bovenste verdiepingen, was voor velen een leuk begin van de 
avond.  Voor belangstellenden heeft de heer K.J.Hoeve iets verteld over de 
(nautische) historie van de Schreierstoren. 
 
Welkom door de voorzitter 
Introductie van twee nieuwe leden 
Bram Hulst: anesthesioloog in het AMC, vanaf april op Bonaire en vanaf augustus als fellow 
IC in Melbourne. Interesse ligt bij de trauma, urgentie, en wilderness medicine en intensive 
care. Zelf zeiler, en als scheepsarts actief geweest op de eendracht en voor Oceanwide 
Expeditions. 
Karel Hoffmans:  30 jaar huisarts in Apeldoorn, praktijk gestopt in okt 2019  
Huisartsopleiding in Schotland , daarvoor een chirurgie jaar in Dominica, tropenarts 
in Zambia. Tevens opleiding palliatieve zorg in Wales en 15 jaar consulent palliatieve zorg. 
Geboren in den Helder ,altijd op Marsdiep gezeild , 3 maanden Carribean bezeild; vakanties 
met huurjachten op de middellandse zee . Een catamaran op strand Harderwijk voor als ‘t 
stevig waait.  

 
Daarna de boeiende voordracht door Dr. Stephen Snelders Research Fellow/Utrecht 
University, Faculty of Science/ Freudenthal Institute, History and Philosophy of Science 
Avonturiers, voorname heelmeesters, of klungels en kwakzalvers? Scheepschirurgijns en 
varen op de Oost en de West 1600-1800'. 
De voordracht staat op de website. 

 
Er waren geen mededelingen van de voorzitter 
Er waren geen ingekomen stukken 
Begroting 2020 werd na toelichting van de penningmeester Robert Dupuis zonder bezwaar 
goedgekeurd. De contributie blijft gelijk. 
Het negatieve saldo van de begroting kan uit de ruime reserve die er is,  aangevuld worden. 



  

  
Op de  oproep overname beheer van de website van het genootschap heeft Othon 
Eijsbouts aangeboden die taak op zich te nemen. Waarvoor hartelijk dank. 
 
Samenstelling Lustrumcommissie  voor het lustrum in 2021 is rond, 
Rixt van de Ende, Tineke van Heuvelen, Gert Siemons, Marieke Timmermans en namens  
het bestuur Robert Dupuis. 

 
Vergader data 2020   
AVL 26  februari  2020 in Amersfoort, spreker Klaas Gaastra over de Geschiedenis van de 
Bark Europa 
Partner dag  6 juni, nascholing in september, november ledenbijeenkomst. 
Rondvraag met voorstel rondje wordt gezien de tijd niet meer gehouden. Tijdens de borrel 
kon men verder praten en of kennis maken. 
Een geslaagde avond op een bijzondere locatie. 
 
 


