
teerd 15 maart 1804, dat hier is bijgevoegd (zie afb. 1). 
Met iets andere woorden wordt hierin gezegd dat het niet nodig is iemand, 

die meer dan 25 jaar met groot succes fysica en chemie heeft gedoceerd, examen 
te laten doen. 

Uit dit stuk blijkt toch wel duidelijk dat M i n c k e l e r s voordien geen 
examen heeft afgelegd daar dit anders zeker vermeld zou zijn, getuige bijgaand 
certificaat van reeds genoemde J. B. B r u g m a n s . Dit is gedateerd 21 januari 
1803 (1 Pluviôse an 11) en is ondertekend door dezelfde personen als bij 
M i n c k e l e r s (zie afb. 2). 

In de officiële lijst van medici, apothekers enz. gepubliceerd 12 oktober 1805 
(20 Vendémiaire an 14) komt onder het hoofd: „Pharmaciens reçus pendant 
la révolution par les Jurys provisoirement établis sous l'autorité des Administra
tions de Département", J. B. B r u g m a n s voor met als datum 1 Pluviôse 
an 11. De naam van M i n c k e l e r s staat onder „Pharmaciens reçus par le 
Jury", met als datum: Liège 6 Thermidor an 12. 

Ik hoop door deze bijdrage te hebben aangetoond dat J. P. M i n c k e l e r s 
slechts eenmaal in zijn leven het examen voor apotheker heeft afgelegd. 
Literatuur: 
C o r n i p s , Een provinciale school voor apothekers te Maastricht (1953). 
S p e k k e n s, L'école centrale du Département de la Meuse-Inférieure, Maestricht 
1798—1804. Diss. Nijmegen (1951). 
H a r d e n b e r g , Inventaris der Archieven van het Arrondissement Maestricht en van 

. het Departement van de Nedermaas, 1794—1814, no. 2779 en 2783. 
L. v a n I t a l l i e , Joannes Petrus Minckelers; Pharm. Weekblad 41 (1904) 639. 
Bulletin des Lois: 286—317. 

, Juli 1965. 

Résumé 
L'examen de pharmacien de Jean Pierre Minckelers 

Finalement notre collègue Jaspers a pu montrer que Minckelers a passé son 
examen de pharmacien à Liège en 1804 et qu'il a pratiqué la pharmacie dans la 
pharmacie;de son père à Maestricht. Il n'a pas subi l'examen avant la révolution 
comme on pensait jusqu'à ce jour. 

DR. ROBERTUS, JACOBUS, LEONARDUS SCHOEPP, 
INITIATIEFNEMER TOT DE OPRICHTING VAN DE FEDERATION 
INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE *) 
door 

C. E. M. J. HOLLMAN 

In het Pharmaceutisch Weekblad van 1962 heeft Dr. T. P o t j e w ij d (1) onder de 

*) Voordracht, gehouden te Venlo op 24 april 1965 voor de Kring voor de Geschiedenis van de 
f lJciï*fïïâCi6 IR iJeRCiUX. 
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Dr. R. J. L. SCHOEPP 

titel: „Vijftig jaren Fédération Internationale Pharmaceutique" het volgende ge
schreven: 

„Grote gebeurtenissen vinden dikwijls plaats zonder dat men de eigenlijke organisatoren 
of de geestelijke vaders terug kan vinden; machtige ondernemingen kwamen tot stand — 
niet door toeval — door een ongezocht en niettemin zeer gunstig samenspel van verschil
lende factoren. 

De Fédération Internationale Pharmaceutique, waarvan de leden op het punt staan het 
halve-eeuwfeest te vieren, ontstond op een dergelijke wijze. 

De oorsprong ligt in een verontrusting, die zich meester had gemaakt van het Départe^ 
ment Limburg van onze Maatschappij. Historici mogen nog eens naspeuren, wie de geeste
lijke vader was van het voorstel, dat het Departement aan het Hoofdbestuur ter behande
ling in de Algemene Vergadering voorlegde: het voorstel hield in dat de Maatschappij 
contact zou zoeken met andere nationale verenigingen van apothekers ten einde sterker te 
staan in een maatschappelijke strijd. De apothekers zouden slechts de arbeiders in hun 
internationale organisatie navolgen!" 

Tot zover P o t j e w ij d. Het lag voor de hand, dat nadere informaties — indien 
deze nog te vinden waren — zouden moeten worden aangetroffen in de archieven 
van het Departement Limburg. De archivalia van onze K.N.M.P. zijn slecht be
waard gebleven. Volgens W i t t o p K o n i n g ( 2 ) begon voorzitter E n n e m a 
eerst in 1918 „eenige orde te brengen in het altijd min of meer rommelige archief 
der Maatschappij". 

Nu is het Departement Limburg in het gelukkige bezit van drie mappen corres
pondentie, vanaf de oprichting van het departement in 1884 tot en met 1891 als
mede van de notulenboeken van 1897 tot op heden. Over de periode van 1892 tot 
1897 zijn geen gegevens beschikbaar. 
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Bij het bestuderen van de archivalia is het mij mogelijk geworden, de vraag van 
P o t j e w i j d te beantwoorden en als initiatiefnemer, mede als geestelijke vader 
van de F.I.P. aan te wijzen de toenmalige voorzitter van het Departement Limburg, 
de Maastrichtse apotheker Dr. R. J. L. S c h o e p p. 

Ik wil u dit aan de hand van de archiefstukken aantonen en citeer uit de notulen 
van de vergadering van 3 april 1908: 

De Voorzitter" (dus Dr. Schoepp) „komt nu voor den dag met het volgende voor
stel voor de Algemeene Vergadering: 

Voorstel Limburg : de Algemeene Vergadering drage aan het Hoofdbestuur op, zich in 
verbinding te stellen met de vakvereenigingen in de verschillende landen van Europa, 
voorloopig met die in België, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk, ten 
einde te komen tot de oprichting van een internationalen bond van pharmaceutische 
beroepsvereenigingen. 

Toelichting: Deze kan uit den aard der zaak kort zijn. In alle beschaafde landen, waar de 
uitoefening der artsenijbereidkunst aan wetten is gebonden, zijn de belangen, met uitzon
dering van de een of andere bepaling, b.v. de wijze van vestiging, dezelfde. 

Waar reeds op de internationale pharmaceutische congressen, die, jammer genoeg, niet 
meer worden gehouden, de pharmuceuiïsClie uclaügcii iiï iict algemeen eeii onderwerp van 
bespreking hebben uitgemaakt, daar zal een eng aaneengesloten bond van de beroepsver
eenigingen, bestaande of nog op te richten in de verschillende landen, ongetwijfeld veel 
goeds kunnen stichten, mits de wenschen en c.q. de rechten der pharmacie scherp omlijnd 
en met klem aan de verschillende regeringen bekend gemaakt worden." 

. . . „Op een vraag, waarom de voorsteller bepaaldelijk bovengenoemde landen heeft 
aangeduid, antwoordt de voorzitter, dat hij de voornaamste eruit genomen heeft, omdat het 
arbeidsveld anders te groot zou worden. Het voorstel wordt alsnu met algemeene stem
men aangenomen." 

Met dit citaat is de initiatiefnemer tot de oprichting van de F.I.P. met zekerheid 
aangewezen. In de door mij geraadpleegde familie-archieven trof ik voorts een 
diploma aan, waarvan de tekst luidt: 

„La Fédération Internationale Pharmaceutique, voulant honorer les grands mérites de 
Mr. R. Schoepp, Maastricht, dans la fondation de cette Association lui a décerné ce Di
plôme Commémoratif en témoignage de la reconnaissance des Sociétés Fédérées. 
Fait à Gand, le 23 septembre 1913. Le Bureau Central de la F.I.P." 

Ondertekening: Président L. van Itallie; Sécrétaire général J. J. Hofman. 

Hoe de oprichting van de F.I.P. nu verder tot stand kwam, is onder andere in het 
Pharm. Weekblad van 1962, alsmede in het officiële herdenkingsnummer van het 
Journal Mondial de Pharmacie (3) vermeld. Ik wil er hier nog aan herinneren, dat 
bij gelegenheid van het 10e internationale farmaceutisch congres te Brussel in 1910 
gehouden, namens de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 
aan de orde werd gesteld de oprichting van een internationale bond van farma-
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ceutische beroepsverenigingen, welk onderwerp in twee rapporten door de heren 
J. H o f m a n en R. S c h o e p p werd behandeld. De volledige tekst van beide 
lijvige rapporten werd gepubliceerd in het Pharm. Weekblad van 1910. Van dit 
congres werd S c h o e p p erelid. 

Wie was nu die Dr. R. J. L. S c h o e p p ? Ik laat hem hier zelf zijn visite
kaartje presenteren : 

Vita. 

Natus sum ego Rob. J. L. Sch. die XVIIIF m. Januarii MDCCCXXXXII Wickrathi, 
oppidulo provinciae rhenanae borussicae prope Dusseldorpium pâtre J. W. Schpp, 
matre Gertrude e gente Adams. Confessioni catholicae addictus anno aetatis meae quarto 
cum parentibus Roermondiam, urbem provinciae Limburgensis cum regno hollandico con-
iunctae transmigravi, ubi scholas primarias et gymnasium usque ad annum MDCCCLVII 
frequentabam. Quo anno in officinam paternam examine primo pharmaceutico bene 
absoluto receptus per quatuor annos studio pharmaciae et theoreticae et practicae me 
dedebam. Examen alterum hollandicum mense Junio anni MDCCCLXI atque idem in 
regno Borussorum praescriptum die VIF m. Septembris eiusdem anni absolvi ex quo tem
pore in variis officinis borussicis arti meae studebam. Anno MDCCCLXIIF militabam et 
sequente Maastricht, oppidum capitale provinciae Limburgensis hollandicae, petii. Die 
XXVIIIF m. Junii a. MDCCCLXV examine tertio pharmaceutico maxima cum laude ibi 
perfecto,. officinam viduae Grossier, in matrimonium a me ductae acquisivi, qua lucusque 
non sine eventu fungor. 

Maastricht, die XXX° m. Octobris MDCCCLXVIII. 
Robertus J. L. Schoepp. 

Tot zover zijn curriculum vitae. 
Wat betreft de apotheek, waarin hij zijn praktijk zou gaan uitoefenen, het vol

gende : apotheker W i l h e l m u s G r o s s i e r , geboren te Maastricht op 11 mei 
1797, overleed aldaar op 1 april 1865, nadat zijn zoon A c h i l l u s , V i c t o r 
G r o s s i e r , geboren te Maastricht op 30 november 1827 en gehuwd met M a r i e , 
A n n e , H u b e r t i n e , S o p h i e A l b e r t u i t Tongeren, op 16 september 1864 
overleden was. R o b e r t S c h o e p p huwde dus op 23-jarige leeftijd de 9 jaar 
oudere weduwe G r o s s i e r , moeder van een 6 maanden oud zoontje, mijn 
toekomstige schoonvader. Dit en de zelfverzekerde toon van zijn curriculum 
zijn typerend voor zijn persoonlijkheid. 

De eerste vermeldenswaardige gebeurtenis in zijn verdere loopbaan is het ver
krijgen van de graad van „Doctor in Sciences" aan de Universiteit van Phila-
delphia. Hij is op dat moment slechts 30 jaar oud. Over het verkrijgen van deze 
doctorsbul heb ik geen nadere inlichtingen kunnen vinden. Op de bul wordt geen 
titel van een dissertatie genoemd. Merkwaardig is, dat de vele publikaties van 
S c h o e p p in binnen- en buitenland verschenen, eerst in 1883, dus dertien jaar 
later, aanvangen. Merkwaardig is ook dat zijn publikaties nooit zijn doctorstitel 
vermelden. 

Overzien wij deze publikaties, voor zover in de Nederlandse farmaceutische 
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tijdschriften opgenomen, dan valt op, hoe uiteenlopend de keuze der behandelde 
onderwerpen, dus hoe veelzijdig zijn belangstelling was. Van zijn interesse voor 
maatschappelijke problemen getuigen de artikelen over „leveranciers aan apothe
kers", „de wederzijdsche verhouding van apotheker en geneeskundige", en zijn uit
gebreide studie, verdeeld over zes nummers van het Pharm. Weekblad van 1908 
getiteld „Stemmen uit Limburg". Deze laatste publikatie geeft blijk van een uit
gebreide kennis van farmaceutische regelingen en toestanden, ook in het buiten
land en levert een bewijs te meer voor mijn constatering, dat S c h o e p p inder
daad een van de geestelijke vaders van de F.I.P. moet zijn geweest. Overigens 
animeerde hij reeds in 1908 de Nederlandse apothekers om lid te worden van de 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 

Van zijn belangstelling voor de bereiding en het onderzoek van geneesmiddelen 
getuigen zijn publikaties over: Unguentum Paraffini, de maatanalyse in de apo
theek, over Fluorium, Santonine, Pilulae Extracti Filicis maris, Oleum phenyla-
tum, Extractum Belladonnae, Laudanum van Rousseau, Bismuth-salicylaat, 
IJzeralbuminaat, Balsamum peruvianum, Salipyrine, Ichthyolvernissen, over het 
aantonen van arseen en ijzer in glycerine en over toxicologisch onderzoek. 

Ook de analyse van levensmiddelen had zijn belangstelling, getuige de studies 
over boteronderzoek, Algierse wijn, bier, meelvervalsing, kleuring van worst en 
over het onderzoek van drinkwater en ketelwater. Voorts werd een artikel gewijd 
aan het periodiek systeem van Mendelejeff en aan de kleuring van tuberkelba-
cillen. Hij publiceerde in de Apotheker-Zeitung van 1906 een niet minder dan 76 
bladzijden tellende bespreking van de vierde uitgave van de Nederlandse farma-
copee. 

Met farmaceutische autoriteiten stond hij in correspondentie, zoals de profes
soren T h o m s in Berlijn en D r a g e n d o r f f i n Dorpat. Hij trad als spreker 
op tijdens het 7e Vlaams Natuur- en Geneeskundig Congres en ook hierin mogen 
wij een aanwijzing zien voor zijn internationale oriëntatie. 

Hij begaf zich ook buiten het terrein van de farmacie, zoals blijkt uit zijn felle 
polemiek met de toenmalige directeur van de Gemeente-Gasfabriek te Maastricht. 
Het ging om de in de Gemeenteraad aan de orde gestelde vraag, of de gasfabriek 
moest worden uitgebreid met een afdeling voor de fabricage van watergas. In een 
reeks krantenartikelen gaf S c h o e p p het volgende, niet zeer vleiende oordeel : 

„Het watergas is een onding, dat den toets van een wetenschappelijk onderzoek, ook op 
hygiënisch terrein, niet kan doorstaan. De gehele watergasfabricage is van een theoretisch 
standpunt beschouwd, een utopie; voor de Volksgezondheid een uiterst gevaarlijk experi
ment en bij de invoering van de bereiding van watergas zal de kas der gasfabriek weldra 
gaan lijken op een koe, die van achteren aanhoudend gemolken, doch van voren niet ge
voederd wordt." 

Ik ben bij deze affaire iets langer stil blijven staan, omdat de argumentatie typerend 
is voor de schrijver en nog een merkwaardige repercussie heeft gehad. Bij de de-

10 



batten werd namelijk door hem ook de persoon van M i n c k e l e r s in het geding 
gebracht en wel met de volgende bewoordingen : 
„Ten zeerste zou ik het dan ook betreuren, indien het goede steenkolengas, dat de-be-
roemde Minckelers der menschheid schonk en dat haar reeds gedurende ruim driekwart 
eeuw uitstekende diensten heeft bewezen, te Maastricht, zijne geboorteplaats, ~waar het, 
indien men de geschiedenis mag gelooven, mede reeds eenmaal verwaterd werd, nogmaals 
verwaterd moest worden. Quod bene avertat Deus." 

En hierop volgde van zijn opponent deze repliek: 

„Wie zoude wel méér afbreuk doen aan de vinding van Minckelers: de ondergetekende, 
die in de gasfabricatie al de nieuwe vindingen wil toepassen om de gasfabriek steeds en 
onder alle omstandigheden te doen beantwoorden aan de eischen, welke men aan' een 
goede, goedkoope en zekere licht- en warmtelevering kan stellen, of de Heer S., die een 
uitbreiding der gasfabriek wil achterwege laten in afwachting van accumulatoren voor 
electriciteit, welke hij met zeer profetischen, maar ook waarschijnlijk illusionairen geest 
voorspelt?" 

En nu de repercussie. Toen in 1904 een standbeeld voor M i n c k e l e r s op feeste
lijke wijze zou worden onthuld, bleek dat de Maastrichtse apothekers buiten deze 
huldiging werden gehouden. In de notulen van het Departement Limburg ,lezen 
wij, dat naar aanleiding hiervan een motie werd aangenomen, luidende: 

„Het Departement Limburg van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der 
Pharmacie, ten zeerste betreurende de. miskenning, welke de geheele pharmaceutische 
stand moest ondervinden, doordat geen vakgenoot van den beroemden Minckelers werd 
uitgenoodigd om deel te nemen aan Uwe Commissie, gaat over tot de orde Van de dag."' 

Hier heeft het temperament van S c h o e p p zijn collegae ongetwijfeld parten ge
speeld. Opgemerkt zij. nog, dat B. en W. van Eindhoven hem om advies over 
watergas vroegen en dat ook van Belgische zijde hierom gevraagd werd. 

Welke rol speelde S c h o e p p in de Nederlandse farmacie? Beginnen wij met 
de provincie Limburg. Ik ontleen aan de necrologie, die V a n d e r W i e l e n 
in 1922 in het Pharm. Weekblad aan hem wijdde, het volgende: 

. . .„Denamen van Opwijrda en Schoepp werden in de Sturm- und Drangperiode onzer 
Maatschappij als twee onafscheidelijken nagenoeg steeds naast elkaar genoemd. Zij 
voerden, zoolang de wet onzer Maatschappij de oprichting van provinciale departementen 
niet toeliet, een, zij het ook zeer loyale, oppositie tegen de Maatschappij, waarvan het 
toenmalige algemeene lidmaatschap hen niet kon bekoren. Uiting van deze oppositie 
waren het zestal Jaarlijksche Vergaderingen van apothekers, waarvan de laatste op 
29 Juni 1884 te 's-Graverihage werd gehouden, bij welke gelegenheid wel werd besloten, 
het houden dezer vergaderingen voort te zetten, maar die een natuurlijken dood stierven, 
toen eenmaal allen, die deze vergaderingen bijwoonden, lid der Maatschappij waren ge
worden. De Maatschappij had in 1884 het oprichten van provinciale Departementen 
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mogelijk gemaakt en het is vooral aan Schoepp te danken, dat reeds 1 Augustus 1884 het 
Departement Limburg met 20 leden werd opgericht. Schoepp was de eerste secretaris." 

. . .„Schoepp is sedert een trouw en medewerkend lid der Maatschappij geweest; bijna 
steeds bestuurder van het Departement Limburg, welks eerelid hij later werd, eenige 
malen lid van het Hoofdbestuur, vertegenwoordigde hij zijn Departement nagenoeg elk 
jaar op onze Algemeene Vergaderingen, waar hij een welbekende figuur was. Herhaalde 
malen vertegenwoordigde hij de Nederlandsche Pharmacie in Duitschland en België . . . " 

Tot zover V a n d e r W i e l e n . 
Ik moge hier nog aan toevoegen, dat hij in 1905 benoemd werd tot erelid van de 

Association pharmaceutique de la province de Liège en reeds in 1889 lid werd 
van de Commissie van beheer van het Opwijrda-fonds. 

Het zou te ver voeren, uit de notulen van het Departement Limburg verder te 
citeren. Niet steeds verliepen de besprekingen in pais en vree. Meer dan eens rezen 
conflicten, waarbij hij zijn ontslag als voorzitter nam en waarbij hij of een collega 
uit protest de vergadering verliet. In een der notulen lezen wij : 

„De Heer Schoepp zit hier niet als de Paus te Rome. Het gesprokene moet de Heer 
Schoepp, evenals de andere leden, kunnen verantwoorden." 

Dat hij ook op ander gebied actief was, blijkt uit zijn lidmaatschap van de Ge
zondheidscommissie te Maastricht, uit zijn lidmaatschap van de Geneeskundige 
Raad voor Limburg en Oostelijk Noord-Brabant, van de Commissie voor het onder
zoek van levensmiddelen en van de Commissie, die in Maastricht in 1896 belast 
was met het afnemen der examens van apothekersbedienden. 

Uit deze indrukwekkende lijst van activiteiten mogen wij concluderen, dat 
S c h o e p p een krachtige, sociaal voelende en wetenschappelijk ingestelde per
soonlijkheid is geweest. Hij heeft zeer veel in het belang van de farmacie verricht 
en het is een ereplicht, zijn verdiensten in deze kring van historisch geïnteresseerden 
in het licht te stellen. Aan eerbewijzen heeft het hem niet ontbroken. Hij werd 
erelid van zijn departement, erelid van de Association pharmaceutique de la 
province de Liège, van de Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, was Membre 
correspondant de la Société Royale de Pharmacie de Bruxelles, Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau en van die van Leopold II van België en ontving — zoals 
reeds is vermeld — het Diplôme Commémoratif van de Fédération Internationale 
Pharmaceutique. 

Helaas heeft zijn levensavond voor hem en de zijnen een tragisch verloop gehad. 
Reeds in 1914 moest hij, in overspannen toestand, in een zenuwinrichting worden 
opgenomen, alwaar hij in 1922 op 80-jarige leeftijd overleed. 

De beschikking over de archivalia van het Departement Limburg en over de vrij 
volledige gegevens uit het familie-archief van Mr. R. S c h o e p p te Eindhoven, 
maakte het mij mogelijk, een beeld te schetsen van een van de geestelijke vaders 
van de Fédération Internationale Pharmaceutique. 
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Résumé 

Dr. R. J. L. Schoepp, promoteur pour la fondation de la F.I.P. 

Dr. Hollman montre que l'initiative pour la fondation de la F.I.P. est du au 
Dr. R. J. L. Schoepp, pharmacien à Maestricht. 

ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE GESCHIEDENIS VAN DE 
MILITAIRE APOTHEKERS IN NEDERLAND 

door 

E. GRENDEL 

In een overzicht over de geschiedenis van de Militair Pharmaceutische Dienst 
schrijft de kolonel-apotheker J. H. S t a d e l m a n n v o n E s c h o l z m a t t 
(1) dat strikt genomen de geschiedenis van deze dienst in Nederland op 15 juni 
1921 aanvangt: de datum waarop door de Minister van Oorlog besloten werd tot 
de instelling van een „zelfstandige" Militair Pharmaceutische Dienst. Doch direct 
laat hij erop volgen dat apothekers in het leger veel vroeger bekend waren en dat 
reeds tijdens de veldtochten van Prins M a u r i t s „apothecars" aan het leger 
waren toegevoegd. 
Omdat er zeer weinig archiefstukken van oudere datum bekend zijn waarin de 
militaire apothekers vermeld wórden, laat ik enkele archiefvondsten hierover vol
gen. 

In de loop der geschiedenis is het meermalen voorgekomen dat 's lands regering 
tot bezuiniging of in moderne bewoording tot bestedingsbeperking moest overgaan. 
Zo ook aan het eind van de 18e eeuw na de vierde Engelse oorlog, toen de finan
ciële toestand uiterst kritiek was geworden. De Hoog Mogend Heeren Staaten 
Generaal der Vereenigde Nederlanden namen toen een resolutie aan, die tot ge
volg had dat in 1785 de door hen aangestelde „Personeele Commissie van het 
Financie-weezen" een rapport uitbracht waarin verschillende uitgaven onder de 
loep waren genomen en waarin voorstellen tot bezuiniging werden gedaan. Deze 
commissie had dit rapport (2), gedrukt in 2 delen van ieder ongeveer 300 pagina's 
waarvan het grootste gedeelte betrekking had op militaire zaken, opgesteld in vier 
afdelingen, waarvan het derde tot titel.had: „Een beschouwing van de gebreken 
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