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Lezing door prof. H. Dee/stra tijdens het Congres te Kerkrade op 14 april 2012 

Inleiding 

Op 25 september 1912 werd de professionalisering van het beroep van apotheker op 
internationaal niveau voltooid door de oprichting van de Internationale Farmaceutische Federatie 
(beter gekend als Fédération Internationale Pharmaceutique FIP). 
De Internationale Farmaceutische Congressen (van 1865 tot 1910) lagen aan de basis van deze 
internationale professionalisering. Het Internationale Voorlopige Comité, samengesteld in 191 O 
tijdens het tiende congres te Brussel, realiseerde de oprichting van de FIP. 

De Internationale Farmaceutische Congressen 

Van 1865 tot 1885 

Het eerste internationale farmaceutische congres werd gehouden te Brunswijk in Duitsland van 15 
tot en met 17 september 1865. Het is niet volledig duidelijk op welke wijze dit eerste congres tot 
stand kwam. Ernest Van de Vyvere, secretaris- generaal van het 5ct• congres te Brussel deelde 
tijdens de openingszitting aan de deelnemers mee dat de Keizer van Rusland, Tsaar Alexander Il 
(1818-1892), via zijn Minister van Staat Schoëders, opdracht had gegeven aan Dr. G.A.Björkland, 
apotheker te Sint Petersburg om na te gaan bij de verschillende apothekersverenigingen in Europa 
of er een internationaal congres voor apothekers zou kunnen georganiseerd worden (1 ). 
De Tsaren in Rusland waren erg geïnteresseerd om Rusland te moderniseren, zo was bvb. 
Alexander Il geïnteresseerd in de homeopathie en vaardigde hij in 1871 een wet uit, die toeliet dat 
vrouwen een officina mochten uitbaten (2).De tien vragen die beantwoord moesten worden op het 
eerste congres zijn van verschillende aard. Drie onderwerpen, die later op de daaropvolgende 
congressen steeds weer aan bod zullen komen vallen op. De verbetering van de opleiding van de 
apothekers, het opstellen en de harmonisatie v,an een universele farmacopee en de manier waarop 
het imago van het beroep van de apotheker ten opzichte van de klant (en later ook de arts) 
verbeterd kon worden. In het tijdschrift Journal de Pharmacie d'Anvers is een lang artikel 
opgenomen over het verslag van het congres te Brunswijk. De openingszin geeft weer wat het doel 
van dit congres was. "Het congres is georganiseerd omdat, volgens de algemene opinie, de 
toestand van de farmacie in Europa betreurenswaardig is en dat een internationale bijeenkomst 
om zich hierover te beraden noodzakelijk is"(3}. 
Op het congres waren 13 apothekersverenigingen vertegenwoordigd: twee kwamen uit Frankrijk 
(Parijs en Colmar) de andere 11 kwamen uit Rusland, Zweden en Duitsland. De voorzitter was 
Josef Dittrich (1818-1898), apotheker en scheikundige van het Pharmaceutische Gasellschaft in 
Praag. Een van de resoluties die op het congres gestemd werd was de noodzaak om regelmatig 
dergelijke bijeenkomsten te organiseren om de wetenschappelijke status van de apotheker te 
verbeteren en deze maatschappelijk aanvaardbaar te maken. 
Het tweede Internationale Farmaceutische Congres werd van 11 tot en met 14 augustus 1867 te 
Parijs, Frankrijk gehouden (4).Het derde congres vond plaats te Wenen, Oostenrijk van 9 tot en met 
11 september 1869 en het vierde congres werd te Sint Petersburg, Rusland georganiseerd in de 
maand augustus in 187 4. 
Het vijfde Internationale Farmaceutische Congres werd gehouden te Londen, Groot Brittannië van 
1 toten met3augustus 1881 onderhetvoorzitterschapvanTheophilus Redwood (1806-1892) (5). 
Het rapport is merkwaardig voor zijn taalkundige aanpak. De Engelstalige versies (origineel of 
vertaald) van de onderwerpen zijn als eerste geplaatst, gevolgd door de Duitstalige versie 
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(origineel of vertaald) en ten slotte volgde de Franstalige versie (vertaald) . De discussies zijn 
weergegeven in de taal die de spreker gebruikte en wanneer dit niet het Engels was, dan werd een 
Engelstalige versie toegevoegd. De onderwerpen waren dezelfde als degene die op de vorige 
congressen behandeld werden: de oprichting van een Universele of Internationale farmacopee, de 
opleiding tot apotheker en de relatie tussen het apothekerscorps en de artsen alsook met het 
publiek. België was vertegenwoordigd door de voorzitter van Association générale 
pharmaceutique de Belgique, Norbert Gil Ie ( 1819-1899) en zes andere Belgische apothekers. De 
Nederlandse Vereniging voor Farmacie was niet vertegenwoordigd. Wel was er een Nederlandse 
bezoeker aanwezig. Het betreft Johannes Elisa de Vrij (1813-1898), leerling van Gerrit Jan Mulder 
en opvolger als lesgever scheikunde en farmacie van Mulder aan de Klinische School te 
Rotterdam. Op de derde en laatste algemene vergadering op 3 augustus werd gediscuteerd over 
de plaats en het jaar, dat het volgende congres bijeen zou komen. Slechts één uitnodiging was 
ontvangen. Deze kwam van de voorzitter van de Amerikaanse Apothekersvereniging James T. 
Shinn (1834-1907). De secretaris van het congres Michael Carteighe (1841-1910), verklaarde 
echter "Het bureau heeft besloten dat men de uitnodiging uit Amerika niet kon aanvaarden en dat 
men de voorkeur gaf aan een gemakkelijker te bereiken stad zoals Genève, Rome of Brussel". Na 
een korte beraadslaging van het bureau werd meegedeeld "dat het bureau Brussel had 
aanbevolen om binnen de drie jaar het volgende congres te organiseren". Deze motie werd 
unaniem goedgekeurd. 

Van 1885tot1910 

De zeven Belgische deelnemers aan het congres te Londen waren niet bijster enthousiast met 
deze beslissing, omdat zij dachten dat zij in Brussel niet in staat waren om een zelfde programma 
aan te bieden en evenmin konden zorgen voor de er bij behorende sociale activiteiten. Toen het 
verslag van het vijfde congres in september 1882 te Brussel ontvangen werd, aarzelde men. Men 
wilde eerst wachten op een antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken aan wie men 
financiële en morele steun gevraagd had. Er kwam ook kritiek van de farmaceutische pers in het 
buitenland, zoals de Chemist and Druggistvan Groot Brittannië en de Pharmaceutische Zeitung uit 
Duitsland. De brief van Anton (H.L.P.) Schürer Von Waldheim (1830-1899), voorzitter van de 
Internationale Farmacopee Commissie aan Norbert Gille, waarin deze schreef dat hij onmogelijk 
het finale document vóór 1884 kon klaar krijgen was een prachtig excuus om het Congres naar 
1885 te verschuiven ook al omdat in dat jaar te Antwerpen een Internationale Tentoonstelling 
voorzien was. Op de algemene vergadering van de Association générale pharmaceutique de 
Belgique op 16 november 1884 kon Ernest Van de Vyvere de vergadering overtuigen om het zesde 
congres zo snel als mogelijk voor te bereiden. Op 20 december 1884 vertrok een officiële 
uitnodiging met het programma, het algemene reglement en het huishoudelijke reglement van het 
zesde congres naar de verschillende verenigingen, apothekers, artsen en scheikundigen. Het ffe 
Internationale Farmaceutische Congres zou te Brussel georganiseerd worden van 31 augustus tot 
en met 5 september 1885. Op 6 september was er een uitstap voorzien naar Antwerpen, die in het 
zelfde jaar de vijftigste verjaardag vierde van haar oprichting. De voornaamste onderwerpen voor 
de discussies zouden zijn: "alle vragen die betrekking hebben met het beroep van de apotheker en 
met de vooruitgang van de farmaceutische en scheikundige wetenschappen die verband hielden 
met de toepassing op de hygiëne". De voorzitter van het Congres was Désiré Alexander-Henri Van 
Bastelaer (1823-1907) (zie foto 1) en de algemene secretaris was apotheker Ernest Van de Vyvere. 
Er werden vier algemene vergaderingen voorzien, waar alle deelnemers konden discussiëren over 
de op voorhand opgezonden rapporten. Daarnaast waren er ook secties voorzien waar specifieke 
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onderwerpen aan bod konden komen. Naast de plechtige openingszitting op 1 september was er 
een slotbijeenkomst voorzien om alle besluiten gezamenlijk te stemmen. Ten slotte waren er tal van 
sociale activiteiten georganiseerd: recepties, uitstappen en natuurlijk een banket. 
Er werden 728 deelnemers geregistreerd uit 25 verschillende landen, waaronder 234 niet-Belgen 
(waarvan 21 Nederlanders). Naast de Internationale Farmacopee, werd de situatie van de 
opleiding tot apotheker behandeld. In een uitvoerig rapport, opgesteld door de Gentse apotheker, 
Louis de Nobele (1849-1924), werd een overzicht gegeven van de opleidingen in 22 landen. 
Tijdens de algemene zittingen werd zijn rapport uitvoerig bediscussieerd en kwamen er vragen 
aan bod, zoals moet de stage vóór, tijdens of na de opleiding gepland worden of wat zijn de 
toelatingsvoorwaarden tot de opleiding van apotheker. Over één punt was iedereen het eens: het 
einddiploma moest zijn "doctor in de farmacie"! Tijdens dit zesde congres kwamen nieuwe 
onderwerpen aan bod. Zo maakte dr. apotheker Theodoor Belval (1832-1897) een uitvoerig 
rapport over "Een Internationale eensgezindheid tegen de vervalsingen van eetwaren en 
dranken", in een bijlage had hij de reglementeringen uit 14 landen gevoegd. Hij gaf verschillende 
aanbevelingen (i) Er moest een internationale wet tot stand komen, (ii) de samenstelling van elk 
levensmiddel moest scheikundig goed omschreven zijn, (iii) een inspectiedienst en goede 
laboratoria waren noodzakelijk en (iv) een internationale communicatie zou nodig zijn. Het vierde 
onderwerp voor bespreking tijdens de algemene vergaderingen was "de kwaliteit van het 
drinkwater". Hiervoor waren er twee rapporten opgesteld. Het eerste door professor Charles Bias 
(1839-1919) van Leuven en zijn medewerker Edmond Van Melckebeke (1843-1915) en een 
tweede door Ernest Van de Vyvere. De bedoeling was dat de drie apothekers gezamenlijk een 
rapport zouden opstellen, maar de samenwerking tussen Van de Vyvere en het team uit Leuven 
was niet optimaal. Over deze rapporten werd heftig gediscussieerd: niet zo zeer over de te 
gebruiken analysemethoden, maar wel over de normen of parameters die de kwaliteit van het 
drinkwater moesten bepalen. Ook de bacteriologie kwam aan bod. Er waren vier secties voor de 
bespreking van specifieke onderwerpen. De twee eerst secties behandelden beroepsbelangen, 
terwijl de derde en vierde sectie handelden ov!3r de voedselveiligheid: de vervalsingen (van boter), 
de contaminaties (lood in drinkwater) en een voorstel van dr. Paul François Van Hamel-Roos (1850-
1935) uit Amsterdam om een internationaal tijdschrift uit te geven, wat tijdens de slotzitting met 
unanimiteit aanvaard werd. In vergelijking met de vijf vorige congressen was er naast de klassieke 
onderwerpen veel aandacht voor vragen in het domein van de toegepaste scheikunde en de 
biologie. Het congres had een overweldigend succes, zowel bij de deelnemers als in de pers. 
Tijdens de slotzitting op 5 september werd op voorstel van M. Carteighe gesproken over de plaats 
en het jaar van het zevende congres. Na een ruggespraak van het bureau kwam de voorzitter met 
de mededeling dat het zevende congres in 1888 te Milaan, Italië zou plaats vinden. Een van de 
ondervoorzitters, professor Stanislao Cannizzaro ( 1826-1910) eveneens senator te Rome had 
toegezegd om bij de farmaceutische vereniging van Milaan aan te dringen om dit congres op tijd in 
Milaan te organiseren. Op het einde van de zitting zegde Van Bastelaer 
"Wij hebben zoveel resoluties, zoveel verschillende beslissingen gestemd, laten wij nog een laatste 
keer stemmen: "Wij moeten de grondvesten leggen van een Internationale Farmaceutische 
Federatie" (Deze uitspraak werd gevolgd door een langdurig en spontaan applaus!) (6) 
De volgende dag op 6 september was er een uitstap georganiseerd naar Antwerpen, waar een 
300-tal deelnemers van het congres opgewacht werden aan het station door de Antwerpse 
apothekers onder het voorzitterschap van Henri Verhassel (1833-1917). Na het welkomstwoord 
door de voorzitter antwoordde Van Bastelaer "De Société Pharmaceutique d'Anvers opgericht in 
1835 is de oudste en de moeder van alle Belgische apothekersverenigingen". Na een plechtige 
zitting in het Koninklijke Atheneum, volgde een rondvaart op de Schelde. Tijdens het banket met tal 
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van toasten, herhaalde Van Bastelaer: 
"Laten wij een Internationale Unie vormen van Farmaceutische verenigingen; wij zijn op de goede 
weg"(?). 
Het 7de Congres te Milaan werd eerst uitgesteld van 1888 naar 1892. Gedurende deze periode 
deed het permanente opvolgingscomité te Brussel heel wat inspanningen opdat het 7cte Congres in 
Milaan georganiseerd zou worden (8). Op 16 februari 1892 deelde het organiserende comité te 
Milaan mee; dat om allerlei redenen, het 7cte congres niet in Milaan zou georganiseerd kunnen 
worden. Ondertussen had in 1890 de Amerikaanse Farmaceutische Vereniging op haar jaarlijkse 
bijeenkomst besloten om het 7de Internationale Farmaceutische Congres uit te nodigen in 1893 te 
Chicago, dat ter gelegenheid van de Internationale Wereldtentoonstelling gewijd was aan 400 jaar 
Columbus. (9). Het Italiaanse comité was onmiddellijk akkoord en ook het opvolgingscomité te 
Brussel deelde op 26 november 1891 mee, dat ze hiermee instemden. 
Op dit 7cte congres waren er zeer weinig Europese deelnemers ( er waren bvb. geen deelnemers uit 
Duitsland en Frankrijk). De voorzitter was Joseph Price Remington (1847-1918) en de secretaris 
Oscar Oldberg (1848-1913). De zittingen vonden plaats van 21 tot en met 23 augustus 1893. De 
voornaamste onderwerpen die behandeld werden, waren de Internationale Farmacopee, de 
apothekersopleiding en de relatie van de apothekers met de algemene gezondheid (o.a. 
voedselvervalsing). Noch het jaar noch de plaats van het volgende congres werd vastgelegd. Het 
congres werd besloten sine die (10). 
De Belgische apothekers keken met een zekere nostalgie terug naar het succesvolle 6de Congres 
te Brussel in 1885. Zij kwamen tot het besluit dat er goede redenen waren om het fJ1

e Internationale 
Farmaceutische Congres in 1897 te Brussel te organiseren. In dat jaar zou er te Brussel- Tervuren 
een Internationale Tentoonstelling gehouden worden én in datzelfde jaar bestond de Association 
générale pharmaceutique de Belgique 50 jaar. Er werd besloten om dit 8st" Congres te organiseren 
van 14 tot en met 19 augustus 1897. De voorzitter was de dynamische Leuvense professor 
Fernand Ranwez (1866-1925), eveneens voorzitter van de Belgische Algemene 
Apothekersvereniging en de secretaris generaal was Maurice Duyk. De algemene organisatie was 
dezelfde als deze van het Congres in 1885: een opening - en een slotzitting, algemene 
bijeenkomsten en specifieke secties en daarnaast talrijke sociale activiteiten. Voor de algemene 
vergadering werden 6 algemene verslaggevers aangeduid, die op voorhand een rapport zouden 
opstellen. Bvb. over het Farmaceutisch onderwijs (Louis Van Hulst, inspecteur). Over de 
samenstelling van galenische preparaten (Fernand Ranwez). De nieuwe geneesmiddelen 
(E.Fayn). Over de harmonisatie van de analyse van geneesmiddelen (Maurice Duyk), enz. De 
specifieke secties bestreken zes domeinen: van beroepsbelangen, de farmacopee en de analyse 
van geneesmiddelen, tot de problemen van een goede gezondheid (levensmiddelen, hygiëne en 
bacteriologie) en de toxicologie. Men kan vast stellen dat er op het 8ste Congres nog meer belang 
gehecht werd aan een wetenschappelijke onderbouw van het apothekersberoep dan op de vorige 
congressen. Buiten de officina werden nieuwe beroepsdomeinen voor de apothekers ontsloten 
zoals de analyse van eetwaren, de zuiverheidanalyse van geneesmiddelen, onderzoek naar 
medicinale planten, het bereiden van galenische en magistrale preparaten, de toxicologie en zelfs 
de fysiologie. Er namen meer dan 600 apothekers deel aan het congres, waaronder 80 niet-Belgen. 
Tijdens de slotzitting werd besloten het 9ct• Congres te organiseren in 1900 te Parijs ter gelegenheid 
van een Internationale Tentoonstelling (11) (12). 
Dit ge Internationale Farmaceutische Congres werd te Parijs gehouden van 2 tot en met 8 
augustus 1900. De voorzitter was Arthur Petit en de secretaris was Calixte Cri non (1839-1912). Er 
waren 375 deelnemers, met 125 niet-Fransen. Gedurende de vier algemene vergaderingen 
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werden de Universele Farmacopee, de opleiding tot apotheker, de studie van de medicinale 
planten (farmacognosie) en de klinische chemie ( in het bijzonder de analyse van urine) 
bediscussieerd. Tijdens de slotzitting raakte men het niet eens wanneer en in welke plaats het 
volgende congres moest plaatsvinden. Nochtans was er een volledig akkoord dat een continuïteit 
van de Internationale Farmaceutische Congressen noodzakelijk was. Zoals na het 7de Congres te 
Chicago in 1893 verlieten de deelnemers het 9d• Congres misnoegd (13). Ook gaf het de 
deelnemers een ontevreden gevoel, dat van alle beslissingen en speciaal opgerichte comités 
gedurende de voorbije 9 congressen er niet veel in huis was gekomen. Een goed voorbeeld is 
geciteerd door Dirk A. Wittop Koning (1911-2001) met betrekking tot de opstelling van de 
Internationale Farmacopee (14). Al tijdens het eerste congres in 1865 werd gestart met het 
opstellen van een Internationale Farmacopee. In 1867 werd te Parijs een comité samengesteld om 
een voorstel uit te werken. Vervolgens werd in 1869 te Wenen een eerste ontwerp voorgesteld, 
gevolgd door een nieuwer en meer uitgewerkt ontwerp in 187 4 te Sint Petersburg, dat echter niet 
aanvaard werd. Te Londen in 1881 was er geen nieuw ontwerp klaar voor het congres, terwijl er te 
Brussel in 1885 een voorstel klaar lag, dat noch besproken noch goedgekeurd werd. In Chicago in 
î 893 werd een nieuw comité samengesteld en in 1897 te Brussel ging men zelfs zo ver om 
supplementen voor de farmacopee voor te stellen aan de nog steeds niet goed gekeurde 
farmacopee. Te Parijs werd ten slotte in 1900 gesteld, dat veel nationale farmacopees niet 
voldoende rekening hielden met de opinies die door de congressen voorgesteld waren. 

Het 1 Olli! Internationale Farmaceutische Congres en de oprichting van de Internationale 
Farmaceutische Federatie (FIP). 

Op 22 april 1908 beslisten de afgevaardigden van drie Verenigingen, die te Brussel gevestigd 
waren, om in 191 0 het 1 [f• Internationale Farmaceutische Congres te organiseren ter gelegenheid 
van de Internationale Wereld Tentoonstelling. De drie organisators waren de Syndicale Kamer van 
de Farmacie, de Koninklijke Apothekersvereniging van Brussel en de Fédération Beige des Unions 
des Pharmaciens . Er waren twee voorzitters Albert Derneville, voorzitter van de eerste twee 
organisaties en Olivier Kusnick voorzitter van de laatste vereniging. De algemene secretaris was 
Albert Schammelhout (1870-1931 ).Het congres werd gehouden te Brussel van 1 tot en met 6 
september 1910. Alle werkzaamheden waren onderverdeeld in twee groepen: wetenschappelijke 
secties en secties betreffende de beroepsbelangen. De voor te stellen rapporten moesten twee 
maand vóór de opening van het congres ( dus ten laatste op 1 juli 1910) opgezonden worden. Al de 
rapporten die door het organiserende comité weerhouden werden, zouden dan aan de 
ingeschreven deelnemers doorgezonden worden. Deze rapporten zouden allemaal aan het 
voltallige congres voorgelegd worden ter discussie en op de slotbijeenkomst zouden de 
beslissingen meegedeeld worden. Er werd ook een internationale wedstrijd uitgeschreven door de 
Koninklijke Apothekersvereniging te Brussel. Voor dit congres waren 600 personen uit 20 landen 
ingeschreven. 
Er waren vijf wetenschappelijke vragen. (i) De harmonisatie van de geneesmiddelenanalyse (A. 
Schammelhout). (ii) De harmonisatie van de reactieven noodzakelijk voor de 
geneesmiddelenanalyse (P. Erculisse). (iii) De alleenverkoop van antiseptica (L. Delaye). (iv) De 
verbetering van de opleiding van apothekers (C. Jonas) en (v) De noodzaak voor apothekers om 
zelf galenische preparaten te bereiden (W. Dulière). 
Daarnaast waren er vier rapporten in verband met de beroepsbelangen. (i) Een reglementering 
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betreffende de verkoop van specialiteiten (J. Breugelmans, F. Daminet en F. Staes). (ii) Over de 
vorming van eenen internationale Bond van Pharmaceutische beroepsverenigingen (J.J. Hofman 
en R. Schoepp). (iii) Over de Internationale Farmacopee (P.L. Vaudin) en (iv) De beperking van het 
aantal officina's (A. Lagrand)(15). Op 2 september werd een receptie aangeboden door de 
Koninklijke Apothekersvereniging van Brussel. Tijdens deze receptie werden door een 
internationale jury de 11 ingezonden zinspreuken voorgesteld. De winnaar met unanimiteit was 
apotheker Ernest Poignet, ziekenhuisapotheker van Göteburg, Zweden.Zijn devies luidde: 
"La pharmacie sera scientifique au ne sera pas "! ( 16). 
In het kader van dit artikel is het noodzakelijk speciale aandacht te besteden aan het tweede 
rapport in de sectie over de beroepsbelangen, waarvoor de Nederlandse apothekers R. Schoepp 
en J.J. Hof man rapporten ingezonden hadden in verband met de oprichting van een Internationale 
Farmaceutische Federatie. Op 3 april 1908 had de voorzitter van het Departement Limburg Robert 
Schoepp ( 1842-1922) (zie foto 2), Maastrichtenaar, die aanwezig was te Brussel op de 
Internationale Farmaceutische Congressen van 1885 en van 1897, aan de vergadering 
voorgesteld om aan de Algemene Vergadering van de "Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Farmacie" (NMP) om zich in verbinding te stellen met de "vakverenigingen" in een zestal 
Europese landen "ten einde te komen tot de oprichting van een internationale bond van 
pharmaceutische beroepsverenigingen"(17). Op 14 juli 1908 werd dit voorstel besproken tijdens 
de 57st

" bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de NMP te Alkmaar. De leden gaven dit 
voorstel een negatief advies omdat de voorbereidende activiteiten te veel werk met zich mee 
zouden brengen en ook omdat het veel geld zou kosten. Het was echter het Departement van 
Amsterdam, vertegenwoordigd door professor Pieter Van der Wielen (1872-1947), die een 
amendement aanbracht aan het voorstel zodat er een praktische oplossing werd gevonden. Het 
Departement Amsterdam stelde voor om de vraag over de wenselijkheid van de oprichting van een 
Internationale Unie voor te leggen aan het 1 od• Internationale Congres dat in 191 O te Brussel zou 
gehouden worden. Als gevolg van dit voorstel werd aan J.J. Hofman en aan R. Schoepp gevraagd 
beiden een apart rapport voor te leggen aan de Belgische organisators van het 1 od• Congres (18). 
De organisatoren van het congres aanvaardden de beide rapporten. Ondertussen bracht het 
bestuur van de NMP het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte van de rapporten die 
ingediend waren en sprak het bestuur de hoop uit dat de regering de voorstellen zou steunen. 
Eveneens werd de wens uitgedrukt, dat de regering Marius van Ledden Hulsebosch (1849-1930), 
hoofdinspecteur voor de Farmacie in het Ministerie van Gezondheid, de Nederlandse regering 
officieel op het Congres zou vertegenwoordigen. De vraag werd eveneens gesteld of Den Haag als 
permanente zetel van de nieuw op te richten Bond zou mogen voorgesteld worden. Ten slotte werd 
er ook verzocht om naast de morele steun ook een financiële hulp te verlenen. De Minister van 
Binnenlandse Zaken antwoordde dat hij sympathie had voor het voorstel, evenals de keuze van 
Den Haag als maatschappelijke zetel. 
Tijdens het congres op 3 september 1910 werden de rapporten van J.J. Hofman en R. Schoepp, 
door deze laatste voorgesteld. Onder het voorzitterschap van Valère Haazen (1854-1931) werd in 
de eerste plaats gestemd over het principe van de oprichting van een Internationale Vereniging, die 
als doel zou hebben de farmacie wereldwijd te promoten als een beroep en als een wetenschap. 
Het principe werd unaniem goedgekeurd. Hierna deelde Marius van Ledden Hulsebosch als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse regering mee, dat zijn regering De Haag aanbood als 
maatschappelijke zetel van de op te richten Internationale Vereniging. Hierna volgde een lange 
discussie over de wijze waarop deze Internationale Vereniging zou opgericht moeten worden. 
Uiteindelijk werd besloten een voorlopige commissie aan te stellen van 17 deelnemers, die de 
verschillende landen vertegenwoordigden, om vóór de slotzitting een voorstel uit te werken om de 
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Internationale Vereniging op te richten. Na twee bijeenkomsten, op zaterdag 3 september te 11 uur 
en op maandag 5 september te 9.30 uur, las de verslaggever Oscar Van Schoor (1873-1936) het 
eindrapport voor met de verschillende beslissingen. Tijdens de slotzitting op maandag 5 september 
in de namiddag werden de beslissingen door alle deelnemers unaniem goed gekeurd. Om de 
stichting van de Internationale Vereniging voor te bereiden werd een Internationale Voorlopige 
Commissie aangeduid, die de statuten zou uitwerken. Er werd uitdrukkelijk verzocht dat de 
Commissie haar rapport klaar zou hebben binnen één jaar, dit zou zijn vóór 5 september 1911. De 
juiste samenstelling werd later in een kleine brochure weergegeven (19). 

De Internationale Voorlopige Commissie en de oprichting van de FIP 

De Internationale Farmaceutische Vereniging werd als maatschappelijke zetel te Den Haag, 
Nederland aan de Schenklaan, 4 opgericht. Onmiddellijk werd een voorlopig ontwerp van statuten 
opgesteld in het Frans, Engels, Duits en Nederlands. Het doel van de FIP zou zijn, de farmacie op 
internationaal niveau te ontwikkelen als beroep en als een toegepaste wetenschap. Dit ontwerp 
werd naar alle leden van de Voorlopige Commissie gezonden voor commentaar. Deze commentaar 
werd dan weer naar alle farmaceutische verenigingen gestuurd. Er werd duidelijk gesteld, dat de 
'Fédération' niet zou mogen interfereren met de activiteiten van de nationale verenigingen. Op 21 
juni 1911 kwam de Voorlopige Commissie bijeen in het Ministerie van Binnenlandse Zaken (20). De 
voorzitter van de commissie van Ledden Hulsebosch was ziek en werd vervangen door 
R.Schoepp. De andere aanwezigen waren Oscar Van Schoor, Albert Schamelhout en Félix 
Daminet uit België, Hans-Jacob Möller uit Denemarken, Edmund White uit Groot-Brittannië, J.J. 
Hofman en R. Schoepp uit Nederland. De opmerkingen die afkomstig waren van verschillende 
Europese apothekersverenigingen werden besproken. De belangrijkste aanpassing van het doel 
van de op te richten federatie was, dat deze zich ook zou bezig houden met de internationale 
regulering voor wat betreft de handel in specialiteiten en met de organisatie van de brevetten en 
merken van de industrieën. Het verslag van de bijeenkomst van 21 juni 1911 werd in september 
1911 opgezonden naar de verschillende farmaceutische verenigingen met het verzoek om voor î 
januari 1912 te antwoorden of ze lid wilden worden. De statuten waren vertaald in het Frans, Duits, 
Engels, Nederlands, Hongaars, Italiaans, Spaans en zelfs in het Esperanto. 20 nationale 
farmaceutische verenigingen, die te samen 26.350 apothekers telden wilden lid worden. Er was 
zelfs overeen gekomen dat de Federatie een eigen Bulletin zou uitgeven. 
Op de vooravond van de stichtingszitting was er op 24 september 1912 een intieme receptie voor 
de leden van het voorlopige comité en andere uitgenodigden. Op 25 september vond in de 
voormiddag een bezoek plaats aan laboratoria van de Leidse Universiteit en van de gemeentelijke 
controle voor warenanalyse (21 ). In de namiddag van 25 september 2012 werd in de 
Trèveszaal van de Nederlandse Regering de "Fédération International Pharmaceutique" plechtig 
geïnstalleerd. (zie foto 3). R. Schoepp, die de zieke voorzitter van Ledden Hulsebosch verving, 
opende de zitting met een toespraak waarin hij het verloop van de stichting vol enthousiasme 
belichtte (22). De Minister van Binnenlandse Zaken van zijn kant was uiterst tevreden dat de 
Federatie Den Haag gekozen had als Internationale zetel. Vervolgens stelde J.J. Hoffman, als 
secretaris van het voorlopige comité, zijn rapport voor (23). Daarna installeerde R. Schoepp het 
bureau van de Federatie. De eerste voorzitter werd Leopold van ltallie (1866-1952) (zie foto 4), 
professor te Leiden. De vicevoorzitters werden: V. Haazen (Antwerpen), Henri Martin (Parijs), 
Heinrich Salzmann (Berlijn) en E. White(Londen). De algemene secretaris werd J.J. Hofman (Den 
Haag) en de andere secretarissen werden A. Schammelhout (Brussel) en H-J. Möller 
(Kopenhagen). Op 26 september 1912 startte de Internationale Federatie zijn eerste officiële 
zitting(21 ). 
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Besluiten 

De huidige honderdjarige Internationale Farmaceutische Federatie (FIP) kan beschouwd worden 
als de consolidering van de eerste tien Internationale Congressen voor Farmacie. Dankzij Tsaar 
Alexander Il werd deze reeks congressen gestart in 1865 te Brunswijk. De oorspronkelijke 
bedoeling om deze congressen tweejaarlijks te organiseren blijkt al na het derde congres te Wenen 
in 1868 gestopt te zijn. Naderhand werden deze congressen op zeer onregelmatige perioden 
gehouden. Uit dit overzicht blijkt, dat het de Belgische apothekers gelukt is er de continuïteit van te 
behouden (24). 
Op het 8s1

• congres in 1885 stelde de voorzitter, Van Bastelaer, al voor om over te gaan tot de 
oprichting van een Internationale Farmaceutische Federatie. Dankzij een initiatief van de 
Nederlandse Farmaceutische Vereniging (NMP) werd op het 1 od• congres te Brussel in 191 O 
aanvaard dat de FIP als maatschappelijke zetel te den Haag in Nederland gevestigd zou worden. 
Vervolgens werd een Voorlopig Internationale Commissie samengesteld, die de oprichting van de 
FIP zouden voorbereiden. De stichting vond plaats op 25 september 1912 te den Haag. 
In tegenstelling tot het standpunt van Bosmans-Jelgersma moet niet alleen R. Schoepp 
beschouwd worden als de geestelijke vader van de FIP, maar eveneens D. Van Bastelaer (25). 
Achteraf beschouwd is het interessant vast te stellen, dat het kiezen voor Den Haag als 
maatschappelijke zetel van de FIP zeer gelukkig was, omdat Nederland tijdens de eerste 
wereldoorlog (1914-1918) hierbij niet betrokken was en de FIP vlot kon doorwerken. Ten slotte 
heeft Wittop Koning in een zeer uitgebreid artikel - ter gelegenheid van de 50•1

• verjaardag van de 
FIP- aangetoond, dat deze Federatie het beroep van de apotheker als wetenschapper stelselmatig 
heeft verbreed. (26) 

Noten: 

(1) Van de Vyvere, E. Compte Rendu du Sixième congrès international pharmaceutique. Ixelles
Bruxelles. Ed.Librairie Médicale, Henri Lamertin. Impr. De Jean Viselé, 1885: 497. 
In de J. Pharm. d' Anvers 1865 ; 21 :375-376 is een brief opgenomen afkomstig van apotheker 
G.A.Björkland, secretaris van de apothekersvereniging van Sint Petersburg. Björkland deelde 
mee, dat op 15 september 1865 te Brunswijk een internationaal congres plaats zou vinden. Hij 
vermeldde dat de apothekersverenigingen van Noord - en Zuid Duitsland, van Oostenrijk, van 
Frankrijk, van Engeland, van Rusland, van Finland en Zwitserland afgevaardigden zouden sturen. 
Vanuit België, Nederland, Italië, Portugal, Spanje en Amerika hadden er zich nog geen 
afgevaardigden gemeld. Björkland eindigde met een oproep dat het Koninkrijk België toch zeker 
een afgevaardigde van de apothekersverenigingen zou sturen. 
Aan deze brief was een artikel gehecht opgesteld door Carl Casselmann gepubliceerd in het J. 
Pharmaceutique pour la Aussie met het programma van dit congres. Eerst werd er meegedeeld dat 
op de laatst gehouden Algemene Vergadering van de apothekersverenigingen te Wiesbaden een 
commissie samen gesteld was met leden uit verschillende verenigingen met de bedoeling een 
tiental vragen op te stellen, die besproken moesten worden, omdat de antwoorden van het grootste 
belang waren voor de uitoefening van het apothekersberoep. Verder werd de organisatie van het 
congres voorgesteld. De voorzitter van het plaatselijke comité was Dr. C. Herzag, apotheker te 
Brunswijk. Het programma was ondertekend door dr. Blei (Bernburg), dr. Riekher (Marbach) en dr. 
Geiselre (Köningsberg) in april 1865. 
(2) Burns D.T, Deelstra H., Origins of the creation of the international pharmaceutical federation in 
1912: the centenary, Microchimica Acta, 2012; 178: 29-38. 
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(3)Anoniem, Sur Ie Compte-rendu du Congrès de Brunswick, J. Pharm.d' Anvers 1866 ; 22 :459-
477. Dit artikel is een uittreksel uit het Bulletin des travaux de la Soc. de Pharm. de Bordeaux. Het 
geeft weer wat een deelnemer uit Bordeaux meent over de resultaten van het beantwoorden van de 
tien voorgelegde vragen. Na een lange voorbeschouwing vergelijkt de auteur de antwoorden met 
de situatie in Frankrijk op dat ogenblik ( de wet van germinal an XI of 11 april 1803). 
(4) Anoniem, Congrès International. J. Pharm. d' Anvers 1867; 12:518-524. Het congres te Parijs 
stond onder het voorzitterschap van M. Riekher (Zuid-Duitsland). Zestien landen waren 
vertegenwoordigd. Er waren twee uitgebreide vragen: de eerste had betrekking op de 
beroepsbelangen en de tweede betrof de opstelling van een Universele Farmacopee. Er waren 130 
deelnemers aanwezig op dit congres. België was vertegenwoordigd. Voor Nederland was een van 
de ondervoorzitters Antonius Hubertus Walter (1815-1888) uit Amsterdam, één der 
medeoprichters van de NMP in 1842. 
(5) Carteighe M. Report of the proceedings of the Fifth International Pharmaceutical Congress. 
London, Ed. London, Pharm. Soc. Great Britain, Alabaster, Passmore & Sons, Fann Street, 1881. 
(6) Van de Vyvere E. Compte rendu du Sixième congrès internationale. Ixelles-Bruxelles. Ed. 
Librairie Médicale, Henri Lamertin. lmpr.De Jean Viselé, 1885 :753. 
(7) Ibidem.: 469. 
(8) Le 7ème Congrès Internationale Pharmaceutique à Milan 
« Correspondance » J. Pharm. d'Anvers 1889; 45:258-27 4. 
Hier wordt uitvoerig de briefwisseling meegedeeld tussen het permanente opvolgingscomité, 
samengesteld door Van Bastelaer en Van de Vyvere, en de voorzitter, dr. Pessina van de 
Farmaceutische Vereniging van Lombardije. Een rondschrijven vanwege het organiserende comité 
van het 7de Congres dat voorzien was voor september 1890 is opgenomen. Het congres zou 
uitsluitend georiënteerd worden op de toepassingen van de wetenschappen op de openbare 
gezondheid en de hygiëne. Alleen personen die met deze onderwerpen te maken hadden waren 
welkom. In de J. Pharm. d' Anvers 1891; 47: 443-444 is een artikel verschenen vanwege de heren 
Pessina en Castoldi, waarin deze zich beklaagden betreffende het gebrek aan communicatie met 
het permanente opvolgingscomité te Brussel. In de J. Pharm. d'Anvers 1892; 48: 69-7 4 zonden Van 
Bastelaer en Van de Vyvere een brief aan de redactie om een einde te stellen aan de polemiek met 
het Italiaanse organiserend comité. 
(9) In de J. Pharm. d'Anvers 1892; 48: 201-203 wordt het 7cte Congres aangekondigd door professor 
John Michael Maisch (1831-1893) van Philadelphia. Deze deelde mee, dat nadat de Amerikaanse 
apothekers al twee maal getracht hadden het internationaal farmaceutische congres naar de 
Verenigde Staten van Amerika te laten komen (een eerste maal na het 4ct• congres te Sint 
Petersburg in 1874 en een tweede keer na het 5cte congres te Londen in 1881 ), zij nu het zevende 
congres wilden organiseren te Chicago in 1893. 
(10) Oldberg 0., report of the Proceedings of the Seventh International Pharmaceutical Congress 
held in Chicago. Printed for the American Pharmaceutical Association by R.R.Donnelly at the 
Lakeside press, 1897:7 4. 
(11) Duyk W., vIwme Congrès International de Pharmacie et des sciences qui s'y rattachent. 
Bruxelles, Impr. Charles van den Weghe, 1897. 
(12) Ranwez F. Numéro spécial, Ann. De Pharmacie 1897; 3(9): 1-442. 
(13) Crinon C. IXe congrès internationale de pharmacie, compte rendu sommaire. Paris, Impr. 
Nationale (Paul Dupont), 1900. 
(14) Wittop Koning O.A., 50th anniversary of F.I.P. (1912-1962) J. Mondial de Pharmacie 1962; 
5(2):183 (zie ook Schamel hout A., l'unification des pharmacopées, Bulletin de la FIP 191; 2 :î 49.) 
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(15) Schamelhout A., Compte-rendu Xme congrès international de pharmacie. Bruxelles, Impr. 
L.Vogels, 1911.(N.B. Schammelhout is de correcte naam op zijn doodsprentje). 
(16) Ibidem: 373. 
(17) Hollman C.E.M.J., Dr. Robertus Jacobus, Leonardus Schoepp, initiatiefnemer tot de oprichting 
van de Fédération Internationale Pharmaceutique, 1966; Bull. van de Kring van de Geschiedenis 
van de Pharmacie, 36 :6-13.(ook in het Pharm. Weekblad 1966;101 :167-173). Deze publicatie is 
gebaseerd op onderzoek van Hollman in de archieven van het Departement Limburg. R. Schoepp 
huwde in 1865 weduwe Marie Albert (voordien getrouwd met apotheker Wilhelmus Grossier), uit 
Tongeren, België, waardoor R.Schoepp een officina kon uitbaten. Zijn curriculum vitae wordt in 
deze publicatie grondig besproken. Een necrologische nota over R.J.L.Schoepp werd door P. Van 
der Wielen gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad 1922; 59. 
(18)PotjewijdT.The International Pharmaceutical Federation, 
J. Am. Pharm. Assoc. 1932; 21: 1070-1073. Evenals : Toraude, L.G. La Fédération internationale 
pharmaceutique, Bull. Sc. Pharmacol.1932; 49 :121-130. 
(19) Anoniem. Congrès international de pharmacie, Bruxelles, 1910, Conclusions, vceux, 
communications, Fédération Internationale Pharmaceutique, 191 O :16. 
(20) Anoniem. Fédération Internationale Pharmaceutique, J.Pharm.d'Anvers 1911 ; 67 :506-508. 
(21) Schammelhout A., Hofman J.J., Procès Verbal succint de l'Assemblée constituante tenue à la 
Haye les 25 et 26 septembre 1912, J. Pharm.d'Anvers 1912; 68: 789-800. 
(22) Schoepp R. Discours d'ouverture, président t.t. J. Pharm.d'Anvers 1912; 68 :817-831. 
(23) Hofman J.J., Rapport présenté à l'Assemblée constituante tenue à la Haye, Ie 25 septembre 
1912, J.Pharm.d'Anvers 1912; 68 :750-756. 
(24) Deelstra H., Bijdragen van de Belgische apothekers tot het wetenschappelijk onderzoek rond 
de eeuwwende, Scientiarum Historia 2000; 26:97-108. 
(25) Bosman-Jelgersma H.A.,The Netherlands: Birthplace of FIP, Pharm. Weekblad 1987; 122: 
747-751. 
(26) Wittop Koning O.A., Cinquante ans de F.I.P., 50th Anniversary of F.I.P., 50 Jahre F.I.P., Journal 
Mondial de Pharmacie 1962; 2: 141-265. 

Summary 

The international pharmaceutical congresses from 1865 till 191 O contributed significantly to the 
development and the harmonisation of the profession of pharmacists. Finally the creation of the 
International Organisation in 1912, with the object of promoting Pharmacy bath as a profession and 
as an applied and pure science can be seen as the final step in the international professionalism of 
pharmacists. 
Tsar Alexander Il can be seen as the starter of this series of congresses and the Belgian 
pharmacists as ensuring the continuation of the international congresses. Finally the spiritual 
fathers of the creation of the International Pharmaceutical Federation in 1912 are from this review 
D. Van Bastelaer and R. Schoepp. 
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