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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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zoo generaale als bijzondere van den Staat van oorlog met aanwijzing van de mid
delen tot redres". Hierin komen hoofdstukken voor die betrekking hebben op 
doctoren, chirurgijns en apothekers en o.a. een overzicht van de verschillende lijf
artsen der stadhouders, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen lijf-medici 
en doctoren van het leger. 

Hoewel in de tijd, dat dit rapport verscheen, de patriottische partij zich sterk 
had ontwikkeld, was men in regeringskringen, waaruit deze commissie was voort
gekomen, nog volkomen trouw aan het stadhoudersschap. Met argumenten, die 
golden in de vorige eeuw tijdens de 80-jarige oorlog en tijdens de oorlog van 1672, 
werden de uitgaven voor de lijfartsen van het stadhouderlijk huis verdedigd; met 
de enige „apothecar" echter, die eveneens in dit rapport wordt genoemd, had men 
minder consideratie: de commissie had geen reden om hem als garnizoensapothe
ker te handhaven (3). 

„De laatste post onder dit capittel, bedragende een som van honderd en vijftig gul
den 's jaars voor den Apothecar te Coevorden, is op den staat van oorlog gebracht 
ingevolge des Raads Resolutie van den 6 Juny 1653 bij gelegenheid, dat door zeekere 
Warnaar ten Broeke, Burgemeester en Apothecar te Coevorden aan den Raad bij 
Requeste was voorgedragen, dat hij aldaar over de agt en dertig jaaren had gewoond, 
en de voorraad van alle Medicamenten gehouden, tot gerief van het Guarnizoen, waar 
voor hij (volgens zijne opgave, want zulks is ons niet gebleeken), eerst had getrokken 
honderd en vijftig, en daarnaa twee honderd gulden 's jaars, verzoekende dat voor 
de continuatie van het zelve zorge mogt worden gedraagen. 

Wij zien echter geen reden, waarom men deze post op den Staat van Oorlog zoude 
behooren te laaten; te meer daar in andere Forten en bezette Plaatzen geen Apothecar 
van Generaliteits weege word betaald en zouden daarom van gedachten zijn, dat 
deeze som bij vernieuwing van den Staat kan geligt worden". 

Bleek uit bovengenoemd rapport dat de stadhouders twee lijfartsen tot hun beschik
king hadden, die tegelijkertijd ook doctoren van het leger waren, uit een archief
stuk uit Dordrecht kwam het bewijs dat de Prins van Oranje ook een veld-apothe-
ker tot zijn beschikking had. 
Immers op 1. april 1748 werd H e n d r i k P r i n s e aangesteld door „syne 
Hoogheid" tot vèld-apotheker (zie afb. 1). 

Gezien de politieke toestand in ons land in deze jaren vermoed ik dat onze Dordt-
se collega nooit ten velde zal hebben gestaan, maar rustig de farmacie in Dordrecht 
heeft uitgeoefend; immers op 21 maart 1749 werd aan hem door het Collegium 
Pharmaceuticum Dordracenum het diploma tot meester-apotheker (Pharmaciea 
Magister) uitgereikt. Volgens zijn Dordtse leermeesters had hij gedurende vele 
jaren de farmacie met toewijding, nauwgezet en ijverig bedreven (zie afb. 2). 

In zijn leerlingentijd had hij bij de apotheker A b r a h a m d e V o s gewerkt; 
het testimonium voor volbrachte leertijd was hem door het Collegium Pharma
ceuticum Dordracenum op 5 oktober 1745 uitgereikt (zie afb. 3). 
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Afb. 1 

Slechts enkele apothekersdiploma's en leerbrieven zijn volgens C o h e n en 
W i t t o p K o n i n g (4) bekend; het leek mij derhalve gewenst deze hierbij te 
laten reproduceren. Merkwaardig, dat een Dordtse leerbrief uit 1689, beschreven 
door W i t t o p K p n i n g, in het Nederlands is gesteld en deze uit 1745 in het 
Latijn. 
• In het hierboven genoemde artikel van S t a d e l m a n n v o n È s c h o l z -
m a 11 lezen wij, dat voor het einde van de 18e eeuw er nog geen sprake was van 
een weloverwogen georganiseerde voorziening van de zieke militair. De gehele 
strijdmachtorganisatie uit de eerste jaren van de Bataafse Republiek verkeerde in 
een uiterst deplorabele toestand, die uiteindelijk heeft geleid tot de instelling van 
een „Bureau van Gezondheid van de armee en hospitaalen der Bataafsche Repu
bliek". Secretaris van dit bureau was de militair-apotheker L a m b e r t u s 
A n t o n y v a n M e e r t e n (5). 

Dit bureau kreeg ook het toezicht op 's landsmagazijn van Geneesmiddelen; 
in aansluiting hiermede stelde het een instructie op voor het hoofd hiervan, „den 
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POLIATRI, ET COLLECII PHARMÀCEUT1CI DORDRACENI 
SENIOR, PRESES, SCRIBA ET ADSESSOR CUNCTIS, 

HAS LITTERAS AOSÜRIS, SALUTEM. 

^ 1' 

ÏAudabik Majorura noflrorum cft inftkutum , ot, qui honcflis arribus & fcicmiis 
J dtu {& i lcdi^runt, aüt«ïUaiTi & ad vitx conwnuitiï ufiim, & ptöprism üljcojas fdcnti* pmin 

s coafcrint, ante omoia ColkgÜ çujustîam fubfnot e&unca , 5c iegitimuro fo* cognittonis tcöimf>-

ibeopctï ï i r . Cum luqae hantûmmm & ornaüffïma* Vit H E N & ï C U S P Ï U W & E W . i t o n f " 
düigcnccm a<!Gtitiamcjue P H A RM ACUï. pet multot annos, oc fiobis tx nisglftrorumfaomm uitimon»; 

[witiit, opetsm fjasaffet , atqatîim ad csfiibcndiim. pcriu* $r do&t\t\x fi»<e fpcciawrt pstatus ctltt, pniÜV«-

<juc a «obis , ut ipfucn P H A R M A C I A AI A G I S T R I tituïo otaaiemus. N<w, cnm mjuilfimo jpilo* 

voto hic w ptncdedïc non poffcratM , îptcm rcgetttti vicifeai per univ-iGs P H A R M A C I A , partes ac-

Ctmtc «xanwuYtaws , ac dcio<fc tjuasàua awtfJcarft^KKuai coropefitiancs prxpirantrat v-Jiaius. la <fE:bus 

Omflib'» cum faim P M A R M A C E U T I G E S feUntîain & pcrîtiiçn , pari cum modeflb conitiaÉhm, 

abunde nobis probafiït, pcïitum honorera in ili«m iibcmet ecmuiioms. Qaapföptci, pro ptJtrfljts 

ai> A M P L I S S I M Ö K T G R A V I S S I M O S Ë N A T U D O R D R A C t ï N ' 0 opa» connu*, 

eudiicm H E N M C X / M P R J N i ^ i r W P H A R M A C I A . M A G f S T R U M pronunüivu™* 

ac dedarjvïmuj, ptonumbrnus. ac «kdaramiH, cledimos te <tarma ci Eaeulutcm publics P H A R M A C I A M 

çserceiKli : Ttibuiraus ci infopîc omtiia privilégia, qux tegibuswî coflCuctudinc veto i 'HAR.M ACE.& 

M A G IS T R O Jw rn utbe concept ïnbuïquc folcr». 

% ^ 0 û : u m Ofniimm fitïem tiipioma Jioc ptibîïciJm , aoiîia mmu fubitgnatum , acGoïtegH fioftrt ligiiio cet* 

r o ! : ^ ® » , illi i*,iri cutoyîrow*. Dcrdracï «Misra 2} *•.$»*« AOBÎ p^îCiinÉbm r«ii>ïi ' %'ifjf&™ 

&pt$tf* •r«A/fo &.Jti*Ml 

\ 
*-" '~- -«.._ Çfy< jrf.y /A. 

Afb. 2 

magazijnmeester of apothecar" (6). 
Deze poging tot organisatie van een geneeskundige dienst voor het leger lag 

in de lijn der ontwikkeling; immers, in de loop van de 18e eeuw zijn verschillende 
werken van bekende medici verschenen, die de aandacht vestigden op de slechte 
toestanden en aanwijzingen ter verbetering hiervoor gaven. Zo zijn er drie drukken 
bekend van een door de bekende lijfarts van M a r i a T h e r e s i a , G. v a n Swie -
t e n ( 1700-1772) geschreven werk onder de titel „Korte beschrij-ving en geneeswij s der 
ziekten, die veelzints in de heirlegers voorkomen" (Brugge 1765). Hoewel hierin 
ook verschillende geneesmiddelen worden behandeld is uit farmaceutisch oog
punt veel belangrijker een werk van J o h n P r i n g l e M.D. en D o n a l d 
M o o r s M.D., vertaald uit het Engels door L. B i c k e r (Amsterdam 1788): 
„Verhandeling over de legerziekten en beschrijving der Hospitaalen", waar in het 
3e deel een volledige lijst voorkomt van „enkelde en samengestelde geneesmidde
len" voor een veld- of hospitaalapotheek. 

Tenslotte, deze schrijvers omschrijven de taak van de apotheker in de hospitalen 
als volgt: 
„De Apotheker behoort voor de medicijnen zorg te draagen; 's morgens, voor den 
tijd dat de Doctors komen visiteeren, in het hospitaal rond te gaan; te zien of de 
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Univerfis & fingulis hafce literas vifuris & ledu-
risfaiutcm plurimam-». No* Coücgü Pharraaccticict DOHDRACÉMJ Profes» 

Af&f&r & Scriba anejhnïuï, & oomioe totim Co!Î£gïive«4ccis«maj, hoüe oobu Cc ftipöc ingenmtm ie homdvaa 

&> jfl-«jj «« .»">«•• ^*4 •»., • CoUrg» noftrifo. 
eb, yirofiit digniffimo, «Sfflumc javewra pwdiâBm — ' ~ • — —- tite «(mi/Kan, ipnd fc rricnnœn 
perpetuum, m ai^oc onmi iiïöttrapoK Gbi obetücotet, fcdulo & firfetitet if>&tYÜ0è, te tuaxnata 

an» probe pcfditHciflè; ptotade rewrenter 2 wbb pcóiflc, ût qui rei îeftimoûium feripto conlignatum à Collrgkt fibi 
pirfiiberehif, haque qaomam ooiltim contrariam & ip£> ttfltthonîmn tusÜvirouj, petitionnu <jut ï^tuin & juflaro éd.-
âtauiHis* turmjoc ĝnofótiKH» «e ab ailb fjao^ne agooföi pûSnUmtn javcnao, 'yw 'm a*« FhamtKttaki» qmoatto < . 
temporis raoopoftabt, bene fit «jtfreitanu, stqaeipfara |cton«un&ï%aaïn jadicami»» cjutabaJiis *d BUCTIUJ mtnifte-
riam bénigne «irditatuf, & rc%uîî ami ptaccpûs îra&œw&w *d pttfeétam cfat cognittoaeai ptomowatar. <Jgiraob-
rttn majofcm in motfcm omn« hujos art« Magifkew, & <pofsU alio* « fw«a» rogwxa, uc hünc adolcGxaora tjuâro 
comaînKlidfiînuina fcafceaat, «MiHjse qBibcJaaoçic rrfs» jow» ac ottarc digottHur. ld nota» vehsxatuuj griram erit 
ad mama officia pnHbnda patatit Ia cojiu c«i «Simwiflîn « s h» Uœrîi CoUcgÜ ooftri figilio mJI^iôs fbb&nipfiraiH. 
Am» 2 CîiriÛD nato -T veleV» . Z^f-f / f / - ! /) u. ._ 

Afb. 3 

kamers in een geschikte orde gehouden worden; of de ziekenmeiden en de andere 
bedienden hunnen pligt gedaan hebben; en te zien of de voorraadbehoeften goed zijn; 
en van alle deze dingen een getrouw berigt te doen aan den Doctor, wanneer hij komt. 
Daarenboven moet hij zorgen, dat de onder-chirurgijns (aide-chirurgijns) 's morgens 
de medicijnen gereed maaken; en dat zij vervolgens getrouwlijk opneemen de voor
schriften van den Doctor. Voorts moet hij ook 's avonds in het hospitaal rond gaan 
om te zien, dat de zieken hunne medicijnen behoorlijk gekregen hebben; en hetzelfde 
moet hij ook des morgens onderzoeken. 

De apotheker moet altoos woonen naast het hospitaal of digt bij zijn winkel, om bij 
de hand te zijn als er iets voorvalt, of er zieken aan het hospitaal komen." 
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Résumé 

Quelques remarques pour l'histoire des pharmaciens militairs aux Pays Bas 

L'auteur donne quelques exemples du service pharmaceutique militaire d'autre
fois. Le Prince d'orange avait en 1748 un pharmacien de campagne Hendrik 
Prinse de Dordrecht attaché à sa person. 

BERICHTEN: 

Verslag van de vergadering van de kring te Venlo en Maaseyck 

Op zaterdag 24 en zondag 25 april hield onze kring haar voorjaarsvergadering 
te Venlo. 
Omstreeks 15.30 werden wij op het stadhuis door burgemeester mr. dr. de Gou 
allervriendelijkst ontvangen. Het was een vreugde hierna onder de deskundige 
leiding van de archivaris Hendriks door dit oude stadhuis, dat na de bescha
diging van de laatste wereldoorlog in bijpassende stijl was gerestaureerd, te 
worden rondgeleid. Bovendien was onder de goede zorgen van collega Jaspers in 
een der zalen een tentoonstelling van Venlose Pharmaceutica ingericht, die op 
een zeer artistieke wijze waren opgesteld. 

De daarna gehouden ledenvergadering in Hotel Wilhelmina had een zeer vlot 
verloop. Besloten werd het najaarscongres te Kortrijk te houden. 

Twee kandidaatleden werden aangenomen; terwijl aan collega Vandewiele 
toestemming werd verleend om zijn artikel „Den Herbarius in Dyetsche" als 
een nummer van ons Bulletin te doen verschijnen. 

Ruim 47 deelnemers zaten aan het zeer geanimeerde diner eveneens in Hotel 
Wilhelmina, waar 's avonds ook de volgende voordrachten werden gehouden. 
Dr. E. C. M. J. Hollman, „Dr. R. J. L. Schoepp, initiatiefnemer voor de op
richting van de F.I.P." 
I. Etienne, „Un peu d'histoire sur quelques eaux minérales célèbres". 
A. Kret, „Een apothekerspot in Chine de Commande". 
Dr. Vandewiele, „Den Herbarius in Dyetsche". 
J. Copin, „La Pharmacie à la fin du 18-ème siècle". 

Zondagochtend vertrok men per auto naar Maaseyck, wederom een prettige 
ontvangst op het stadhuis door de burgemeester, de heer Claessens. Daarna onder 
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