
IN MEMORIAM 

Prof. dr. A.W.M. INDEMANS 

Op de voorlaatste dat van het jaar 2000 overleed - 79 jaar jong - prof. dr. A.W.M. 
Indemans, voormalig directeur van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
(LNA) en emeritus hoogleraar farmaceutische chemie aan de Faculteit Farmacie 
van de Universiteit Utrecht. 

Lex Indemans kwam uit een apothekersfamilie. Vader en grootvader 
waren firmanten van de groothandel Lamers & Indemans, het latere Interpharm. 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog begon Lex een studie chemie ; de farmacie 
was hem vanuit de familie ontraden omdat «er geen droog brood in te verdienen 
was». Na een onderbreking in de oorlogsjaren besloot Lex echter toch tot het 
behalen van het apothekersdiploma. Aansluitend deed hij onderzoek bij prof. 
Van Pinxteren, en hij promoveerde in 1953 op een proefschrift over de toepas
sing van fluorescentie in de farmaceutische analyse. Dit vakgebied bleek en bleef 
zijn grote liefde. Toen hij in 1956 werd benaderd om voor de KNMP een zelfstan
dig laboratorium van de grond te tillen, was zijn keus - hij werkte toen bij het 
familiebedrijf - dan ook snel gemaakt, en daarmee het LNA geboren. De belang
rijkste reden voor het ontstaan van het LNA was het feit dat apothekers invulling 
wilden geven aan hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de snel in aan
tal en in complexiteit toenemende industrieel bereide geneesmiddelen. Daarbij 
moet worden bedacht dat het huidige systeem van registratie dateert van begin 
jaren zestig, en de 'good manufacturing practice' van nog eens tien jaar later. 

In de jaren zestig groeide het LNA onder leiding van Indemans gestaag 
in betekenis en omvang. In 1968 was er de verhuizing van de zolderverdieping 
van het Farmaceutisch Laboratorium in Utrecht naar de huidige locatie binnen 
het KNMP-Centrum in Den Haag. De kwaliteit van fabrieksproducten was onder
werp van overheidsregulering geworden en Indemans verlegde het aandachtsge
bied stap voor stap naar het ondersteunen van de apotheekbereiding. Het eerste 
FNA werd samengesteld en in 1974 startte de FNA-preparatencontrole, een kwali
teitsbewakingsprogramma dat tot op de dag van vandaag loopt en waaraan vrij
wel alle apotheken meedoen. Legendarisch wat betreft het aantal deelnemende 
apotheken zijn de PAO-cursussen die het LNA begin jaren tachtig organiseerde 
op het gebied van de bereiding van oogdruppels en zetpillen en over de toepas
sing van microcomputers bij de kwaliteitsborging. 

Het LNA was geworden tot een gezaghebbend instituut en Lex kreeg 
daarvoor de terechte erkenning in de vorm van zijn benoeming tot buitenge
woon hoogleraar. Het was in die tijd dat ik hem leerde kennen, eerst als weten
schapper en vervolgens als bekwaam leider van het LNA en bovenal als buiten
gewoon hartelijk en beminnelijk mens. Zo'n zes jaar mocht ik met hem 
samenwerken, waarbij hij mij stimuleerde om naast het LNA-werk ook het onder
zoek dat ik al in Utrecht was begonnen, door te zetten en af te ronden. Vlak voor 
zijn pensionering in 1986 was Lex, samen met prof. Bram Hulshof, mijn promo
tor. 

Ruim dertig jaar directeur van het LNA, meer dan vijftig jaar lid van de 
KNMP, daaraan kun je in een paar alinea's geen recht doen. Misschien zegt het 

Wijlen prof. dr. A.W.M. Indemans 
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feit dat hem als een van de zeer weinigen de zilveren erepenning van de KNMP 
is toegekend wel genoeg. Niet onvermeld mag echter blijven zijn lidmaatschap 
van de Nederlandse en de Europese Farmacopeecommissie, al was het maar 
omdat hij dat ook na zijn pensionering nog heel wat jaren heeft volgehouden. 
Want Lex was er niet de man naar om na zijn 65ste verjaardag de farmacie de rug 

' toe te keren, integendeel : hij bleef geïnteresseerd in wat zich afspeelde en ont
brak zelden op het KNMP-Congres, evenmin als bij de vele jubilea en andere 
gedenkwaardige momenten voor zijn KNMP-collega's. Ze waren er eigenlijk al
tijd : Lex, nooit een dag ouder dan bij zijn afscheid in 1986, en zijn Yvonne, die 
samen met hem van het leven genoot en dat ook zo duidelijk kon uitstralen. Lex 
wordt honderd, heb ik onwillekeurig altijd gedacht, en vast velen met mij, maar 
op zomaar een zaterdagmiddag kwam een abrupt einde aan dat beeld. 

Lex, bedankt, wat je hebt opgebouwd dat blijft, ook nu je er zelf niet 
meer bent. En Yvonne, heel veel sterkte. Natuurlijk blijf je bij ons welkom. 

Frans van de Vaart 
Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 
Den Haag 
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