
Op 26 februari 2009 overleed Jet Bosman op de leeftijd van 82 jaar. Zij werd geboren in
Oegstgeest op 6 november 1926 als oudste dochter van de zenuwarts H.C. Jelgersma en
H.A. Jelgersma – Jkvr. van Foreest. Jet studeerde farmacie te Leiden. Na een aantal jaren in
Gouda en Leiden als apotheker werkzaam te zijn geweest, vestigde zij in 1969 de eerste
apotheek in het Westland. Dit was apotheek ‘Het Oude Land’ in ’s-Gravenzande. In de
jaren zeventig begon zij ook met historisch onderzoek, aanvankelijk naar het werk van
haar voorvader, de Delftse stadsgeneesheer Pieter van Foreest. Dit onderzoek resulteerde
uiteindelijk in een proefschrift, Vijf eeuwen Delftse apothekers, waarop ze op 7 november
1979 promoveerde, bij professor G.A. Lindeboom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  

In 1983 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie
op de in 1982 door de Pieter van Foreest Stichting ingestelde leerstoel. Op 4 november 1983

aanvaardde ze dit ambt met het uitspreken van de rede ‘De geschiedenis van de farmacie:
een terugblik in bewondering’. De jaren dat Jet Bosman deze leerstoel heeft bezet waren in
vele opzichten gouden jaren voor de farmaciegeschiedenis in Nederland. Met haar aan -
stekelijk enthousiasme, grote kennis van zaken, haar bereidheid om lezingen te houden en
te publiceren wist zij farmaciegeschiedenis bij een breed publiek onder de aandacht te bren-
gen. Haar boek Poeders, pillen en patiënten, dat in 1983 verscheen, is duidelijk ge schre ven met
dit doel voor ogen. Haar organisatietalent en haar gave voor sponsorwer ving leidden onder
meer tot de instelling van de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag. Ook in wetenschap-
pelijke zin heeft Jet Bosman de leerstoel vruchten laten afwerpen: in de periode 1988-1994

voltooiden vijf promovendi hun proefschrift onder haar leiding. Na haar emeritaat richtte
haar historische belangstelling zich opnieuw op haar voorvader Pieter Van Foreest. Zij was
de motor achter de grote herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van diens vierhonderdste
sterfdag in 1997. 

De laatste levensjaren van Jet Bosman-Jelgersma zijn helaas niet gemakkelijk geweest. De
afname van lichamelijke en geestelijke krachten viel haar zwaar, en maakte contact met
anderen moeilijk. Maar ook tijdens die schaarse contacten bleef Jet haar bekende ouder-
wetse hartelijkheid uitstralen en probeerde ze altijd nog belangstelling voor de bezoeker op te
brengen. Ik ben er van overtuigd dat velen haar, net als ik, gedenken met genegenheid en
respect. Moge zij rusten in vrede.

Annette Bierman
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