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1. Inleiding 

In 2012 werd beschreven hoe de Internationale Farmaceutische Congressen 
van 1865 tot 1910 aan de basis lagen van de oprichting van de Internatio
nale Farmaceutische Federatie (beter gekend als de Fédération Internatio
nale de Pharmacie (FIP))(l,2). De maatschappelijke zetel werd te Den Haag 
gevestigd en de officiële stichtingsvergadering vond plaats op 25 september 
1912. De oprichting te den Haag gebeurde op uitnodiging van de Neder
landse Regering, en dit in het kader van de bouw van het Internationale 
Vredespaleis, dat daar op initiatief van de filantroop Andrew Carnegie 
(1835-1919) tussen 1907 en 1913 gebouwd werd. De voorzitter van het 
eerste Bureau werd professor Leopold Van Itallie (1866-1952) en de alge
mene Secretaris dr. Jan Justus Hofman (1866-1942). De secretarissen wer
den de Belg Albert Schammelhout (1870-1931) en de Deen dr. Hans-Jacob 
Möller (1855-1916). De voornaamste bedoeling van de oprichting van de 
FIP was de continuïteit te verzorgen tussen de Internationale Congressen. 
Op 26 september 1912 werd de eerste Algemene Vergadering gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de Statuten van de FIP, opgesteld door 
een voorlopige commissie, goedgekeurd. De doelstellingen van de FIP wa
ren: de ontwikkeling van de Farmacie op Internationaal vlak, als beroep 
maar ook als toegepaste wetenschap. Om dit doel te bewerkstelligen wer
den vijftien punten vernoemd, zoals o.a. de eenmaking van de opleiding tot 
apotheker en het onderwijs in de farmaceutische wetenschappen, de orga
nisatie van internationale bijeenkomsten en het bevorderen van de eenma
king van de bereiding van geneesmiddelen en de controle. Dit alles, samen 
met de gedetailleerde Statuten, werd in verschillende talen, opgenomen in 
het eerste nummer van de Bulletin, het officiële tijdschrift van de FIP<1). 

2. XIe Internationale Congres voor Farmacie te Den Haag in 1913 

ru 
2.1. Inleiding 

De aanvaarding van het voorstel van de Nederlandse Maatschappij ter be
vordering van de Pharmacie (NMP) op het xe Internationale Congres te 
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Brussel in 1910 om te Den Haag een permanente zetel op te richten van 
een Internationale bond van farmaceutische beroepsverenigingen (FIP) 
werd in Nederland met enthousiasme onthaald. Dit succes was voor de NMP 
de aanleiding om ter gelegenheid van de inhuldiging van het Internationale 
Vredespaleis in 1913 te den Haag het XIe Internationale Congres te organi
seren. Het voorstel werd door de tien afdelingen van de NMP (Amsterdam, 
De Haag, Friesland, Gelderland, Haarlem, Leiden, Limburg, Rotterdam, 
Utrecht en Zeeland) gunstig onthaald. Omdat een groot deel van de Neder
landse apothekers bereid was om deel te nemen, richtte het bureau zich tot 
de buitenlandse farmaceutische verenigingen met het voorstel deel te ne
men aan het voorgestelde congres. 

Vervolgens werd een organiserend comité opgericht, dat bestond uit 88 
vooraanstaande Nederlandse apothekers, die op hun beurt een uitvoerend 
bureau van 11 apothekers samenstelde. De voorzitter werd professor L. Van 
Itallie en de algemene secretaris J.J. Hofman (niet toevallig voorzitter en 
algemene secretaris van de FIP). Er werd beslist het congres in vijf aparte 
secties op te splitsen. De voorzitter van elke sectie werd in het uitvoerend 
bestuur opgenomen als ondervoorzitter. Dr. Hendrik Visser (1872-1944) 
was de voorzitter van de sectie over "algemene vragen", professor Pieter 
Van der Wielen (1872-1947) van de tweede sectie over "galenische farma
cie", professor Nicolaas Schoorl (1872-1942) van de derde sectie over "Che
mie", dr. Johannes Dekker (1879-?), van de vierde sectie over "plantkunde 
en farmacognosie" en ten slotte professor Hendrik Wijsman (1862-1916) 
van de vijfde sectie over 11 bromatologie 11

• 

Het congres werd georganiseerd te Den Haag- Scheveningen van 17 tot 21 
september 1913. In de Compte Rendu zijn het reglement van het congres 
alsook de praktische mededelingen opgenomen. Deze werden opgezonden 
aan de deelnemende farmaceutische verenigingen in vier talen, achtereen
volgens het Frans, het Duits, het Engels en het Nederlands. Vervolgens 
werd het programma in het Frans opgenomen. Het congres telde 820-tal 
actieve deelnemers en 125 geassocieerde deelnemers, zoals de echtgeno
tes en andere familieleden van de actieve deelnemers. Wanneer men de 
deelnemerslijst van de actieve deelnemers overloopt, dan stelt men vast 
dat een 400-tal Nederlanders aanwezig was. Deze waren voornamelijk offi
cina- apothekers, maar ook een 45-tal militaire apothekers en studenten 
farmacie. Eveneens moet vermeld worden, dat een relatief groot aantal Ne
derlanders werkzaam was in de Koloniën (Oost Indië, Suriname en Curaçao) 
en ten slotte vertegenwoordigden verschillende apothekers landbouwstati
ons of de inspecties der eetwaren. Naast de Nederlanders kwam het groot
ste deel der aanwezigen uit Frankrijk (80-tal), België (52) en merkwaardig 
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genoeg 46 deelnemers uit Argentinië. Rusland was vertegenwoordigd met 
22 deelnemers, de landen van de Donau-monarchie (Oostenrijk en Honga
rije) met 26 deelnemers. Er waren 12 deelnemers aanwezig uit Groot Brit
tannië. Duitsland was aanwezig met 10 deelnemers, Italië met 9 en Spanje 
met 5. Uit de Scandinavische landen waren naast de Zweden met 10 deel
nemers vertegenwoordigers aanwezig uit Noorwegen, Finland en Denemar
ken. Ook waren er deelnemers uit Bulgarije en Roemenië. Uit Amerika kwa
men naast de sterke delegatie uit Argentinië ook deelnemers uit Chili, Ve
nezuela, Mexico, Guatamala en de Verenigde Staten van Amerika. Ook 
Luxemburg, Egypte en zelfs Japan was vertegenwoordigd. Het is niet steeds 
eenvoudig om de deelnemers per land te rangschikken, omdat naast de 
naam meestal alleen de plaats aangeduid was. Juist op de valreep voor het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest even opgezocht worden in welk 
land bepaalde steden vóór 1914 lagen (bvb. Gallicië, Mohacs, Riga, Koer
land, Zagreb, Udine, Dantzig en Lijfland). 

In totaal hadden 20 regeringen en een honderdtal farmaceutische en andere 
verenigingen zich met een of meer afgevaardigden aangemeld. Het is merk
waardig dat twee landen, die in Wereldoorlog I de centrale mogendheden 
zouden vormen (Duitsland en Oostenrijk), geen officiële vertegenwoordiger 
gezonden hadden. Wel waren er vertegenwoordigers van de apothekers
verenigingen uit deze landen. Anderzijds stond de FIP eenvoudig vermeld 
tussen het groot aantal deelnemende verenigingen. 

De plechtige openingszitting vond plaats op woensdag 17 september in de 
grote zaal van het Kurhaus te Scheveningen. Het welkomstwoord werd te 
11 uur uitgesproken door de voorzitter professor L. Van Itallie in de aanwe
zigheid van ongeveer 400 deelnemers. Na een Franstalige inleiding, sprak 
hij enkele woorden in het Engels en vervolgens in het Duits. Na de officiële 
opening door de Minister van Binnenlandse Zaken, nam de voorzitter op
nieuw het woord in het Frans. Hij noemde het XIe Congres als het ware "un 
congrès jubilaire", omdat in 1915 het juist 50 jaar geleden zou zijn, dat in 
1865 te Brunswijk in Duitsland het eerste internationale Congres voor far
macie was gestart. 

Na de plechtige opening van het congres hielden te 14 uur twee vooraan
staande apothekers een algemene lezing. Professor Alexander Tschirch 
(1858- 1939), Bern, Zwitserland sprak over "de Enzymen en het nut voor 
de farmacognosie " en professor Hendrik Wijsman uit Utrecht besprak: "De 
productie van medicinale bestanddelen in de Nederlandse Koloniën". 
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2.2. De Universele Farmacopee ( 4,5) 

Het opstellen van een universele farmacopee vormde een rode draad door
heen de tien vorige congressen. In 1876, tijdens het tweede congres te 
Parijs, werd overeengekomen dat alle farmacopees het metrisch stelsel zou
den gebruiken en dat de teksten in het Latijn zouden opgesteld worden. 
Verder besliste dit congres om een internationale commissie op te richten 
met als voorzitter Anton Schürer Von Waldheim (1830-1899). Deze com
missie zou contact opnemen met de verschillende deelnemende regeringen, 
omdat alleen de regeringen juridisch het recht hadden een farmacopee uit 
te vaardigen. Tijdens de daarop volgende congressen (1881, 1885 en 1893) 
bleef het bij tegenstrijdige of geen beslissingen. Na het achtste congres, dat 
in 1897 te Brussel gehouden werd, kwam er een doorbraak uit een merk
waardige hoek. Vermist de FIP nog niet opgericht was, had men de steun 
van een regering nodig om dit werk te centraliseren. Op 29 oktober 1898 
stelde de arts, professor Guillaume Rommelaere (1836-1916) in de Belgi
sche Academie voor Geneeskunde voor om de Belgische regering te ver
zoeken om te onderhandelen met buitenlandse regeringen met het oog op 
het opstellen van een Universele Farmacopee. De Belgische regering rea
geerde positief op dit voorstel. Op het negende congres in 1900 te Parijs 
stelde professor Emile Bourquelot (1851-1921), algemeen secretaris van de 
Société de Pharmacie de Paris, voor om dit Belgisch initiatief te steunen. In 
september 1902 kwamen 17 afgevaardigden van Europese regeringen en 
1 afgevaardigde van de Amerikaanse regering bijeen te Brussel en in min
der dan een week slaagden deze afg~vaardigden erin om onder de leiding 
van professor Gustave Bruylants (1850-1925) een 40-tel heroïsche genees
middelen te standaardiseren: het geven van een naam, de bereidingsme
thode en het vastleggen van het gehalte aan actieve bestanddelen. Deze 
bijeenkomst werd op 29 september 1906 bekroond door De Conventie van 
Brussel. Alvorens de werkzaamheden te besluiten werd door de afgevaar
digden de wens geuit om te Brussel een permanent internationaal secreta
riaat op te richten voor de eenmaking der verschillende farmacopees. Dit 
werd het tijdens het XIe Congres nog eens bevestigd door Walther Dulière 
(1862-1922), Belgisch hoofdinspecteur der apotheken en afgevaardigde 
van de Belgische Regering. Tijdens een lange discussie tijdens de slotzitting 
op 20 september 1913 werd echter geen beslissing genomen. Wel werd een 
wens uitgesproken, dat een comité opgericht zou worden om binnen de 
maand een rapport op te stellen met de farmacopees van elk deelnemend 
land en deze aan het FIP bureau over te maken. Dit comité was samenge
steld uit A. Tschirch (Zw), E. Bourquelot (F), A. Jorissen (B), H. Thoms (Dl), 
L. Van Itallie (NI), J. Remington (VS) en H. C. Greenish (GB). De verdere 
opvolging van dit project wordt verder besproken onder de punten 3 en 5.3. 
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2.3.De werking van de vijf secties 

De vijf verschillende secties startten hun activiteiten op donderdag 18 sep
tember in de zalen van de universiteit van Leiden. Sommige voorzitters 
hadden voorafgaandelijk enkele sprekers aangezocht om een lezing voor 
hun sectie voor te bereiden. Zo werd bvb. voor de eerste sectie aan profes
sor Gerrit Hondius Boldingh (1865-1936) uit Amsterdam gevraagd te spre
ken over "de meest doelmatige regeling van de Farmaceutische opleiding". 
Aan professor Fernand Ranwez (1866-1925) uit Leuven, België werd ge
vraagd een overzicht op te stellen van de opleiding tot apotheker in ver
schillende landen. Omdat hij slechts enkele bladzijden tot zijn beschikking 
kreeg, wat hem onvoldoende leek, stelde Ranwez voor dat hij zich zou be
perken tot de in zijn ogen de beste manier om als apotheker opgeleid te 
worden. De voorzitter van de derde sectie had aan dr. H-J Möller, apotheker 
uit Kopenhagen gevraagd een overzicht te geven van de verschillende soor
ten glas die in de farmacie gebruikt werden. 

Het uitvoerend comité had de verschillende actieve deelnemers die een me
dedeling wilden doen verzocht om hun tekst ten laatste vóór 1 juli op te 
zenden. Deze mededeling mocht in de verschillende talen opgesteld wor
den, maar moest steeds een Franstalige samenvatting bevatten. De onder
werpen die na 1 juli binnenkwamen werden toegelaten en ook gepubliceerd. 
Dit is dan ook de reden dat in sommige secties meer teksten in de Compte 
Rendu werden afgedrukt dan er aanvankelijk in het programma opgenomen 
waren. Op 19 september kwamen in de voormiddag de secties opnieuw 
samen, dit maal in verschillende zalen in het Kurhaus te Scheveningen. Ten 
slotte kwamen de secties voor het laatst samen op 20 september in de 
voormiddag te Scheveningen. Tijdens deze laatste bijeenkomst werd gedis
cussieerd over het opstellen van wensen en beslissingen. Deze zouden dan 
aan het bureau van de FIP worden overhandigd. Heel wat rapporten behan
delden echter landelijke of zelf streek afhankelijke onderwerpen, waarvoor 
geen gemeenschappelijke conclusies getrokken konden worden. 

De eerste sectie over algemene vraagstukken behandelde het belang van 
een goede opleiding tot apotheker en de noodzaak bepaalde farmaceutische 
vakken toe te voegen, zoals de bacteriologie, de parasitologie en de fysio
logische scheikunde. Verder werd gediscussieerd over de internationale 
wetgeving in verband met de verkoop van geneesmiddelen (monopolie voor 
de apotheker) en de Universele farmaceutische nomenclatuur. Er waren 24 
mededelingen, waarvan er slechts 11 in het opgezonden programma waren 
meegedeeld. Het aantal deelnemers aan deze sectie telde ongeveer 75 le
den. 
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De tweede sectie handelde over de galenische farmacie. Naast het belang 
van de bereiding van galenische preparaten door de apotheker zelf, kwa
men ook verschillende aspecten van de analyse van verschillende drinkwa
ters aan bod. Het nut van fysiologische analyses werd benadrukt en ten 
slotte kwam de Universele Farmacopee weer uitvoerig ter sprake. Er werden 
21 rapporten besproken, waarvan er slechts 12 in het programma stonden. 
Bij de uitgebrachte wensen stond de eenmaking van de farmacopees weer 
centraal. Het aantal deelnemers aan deze tweede sectie schommelde tussen 
de 45 en 100 aanwezigen. 

De derde sectie behandelde onderwerpen met de algemene naam van "Che
mie". Van de 35 rapporten die besproken werden stonden er slechts 18 in 
het programma. De onderwerpen waren meestal afkomstig van Nederlan
ders en van zeer uiteenlopende aard: analyse van kunstmest, van looistof
fen, van enzymen of over de giftigheid van methylalcohol of van arseen in 
het behangpapier. Ook het gebruik van toestellen zoals de centrifuge pas
seerden de revue. Tijdens de laatste bijeenkomst werden geen specifieke 
wensen of beslissingen voorgesteld. Het aantal deelnemers schommelde 
tussen de 17 en 24 personen. 

De vierde sectie handelde over plantkunde en de farmacognosie. Er werden 
12 onderwerpen besproken, waarvan er 9 in het programma stonden. Ook 
hier waren het merendeel van de rapporteurs Nederlanders. Het aantal 
deelnemers schommelde tussen de 9 en de 41 personen. Ook hier werden 
geen wensen of beslissingen meegedeeld. 

De vijfde sectie behandelde de bromatologie. Er waren 26 rapporten be
sproken, die alle 26 in het programma stonden. Het merendeel van de rap
porten was afkomstig van Nederlanders en van zeer uiteenlopende aard: 
van melk- of kaasanalyse tot suikers aanwezig in confituren of de aanwe
zigheid van cyanide in levensmiddelen of dopresten in cacao en chocolade. 
De enige wens die geuit werd was om lijsten op te stellen van kleurstoffen 
of antiseptische middelen die zouden toegelaten mogen worden in levens
middelen. Het aantal deelnemers aan deze sectie schommelde tussen 21 en 
44 deelnemers. 

2.4 De slotzitting 

Op zaterdagnamiddag 20 september werden in een algemene vergadering 
vier lezingen gegeven. De eerste was afkomstig van professor Emile Bour
quelot die een lezing hield over "De synthese van glucosiden door middel 
van gisten". Vervolgens werden drie lezingen gehouden over het zelfde 
thema namelijk "De benamingen die in de industrie gegeven werden aan de 
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geproduceerde geneesmiddelen en de invloed die dit had op de farmacie". 
De eerste spreker was dr. Heinrich Salzmann (1859-1945), voorzitter van 
de Duitse Apothekersvereniging, vervolgens kreeg dr. Edmund White 
(1866-1928) het woord als voorzitter van de Farmaceutische Vereniging 
van Groot Brittannië en ten slotte sprak dr. Henri Martin (1864-1949) voor
zitter van de algemene vereniging van farmaceutische syndicaten in Frank
rijk. De discussie verwees naar de besluiten die al genomen waren tijdens 
het VIIIste Internationale Congres te Brussel in 1897. Er werd besloten dat 
het bureau van de FIP dit onderwerp op internationaal vlak verder zou op
volgen. 

Als laatste punt van de dagorde moest er beslist worden waar en wanneer 
het xne Internationale Congres gehouden zou worden. De voorzitter van de 
Zwitserse Apothekersvereniging (Alfred Cuerel) had in een brief aan de 
voorzitter van het congres meegedeeld, dat zij voorstelden het volgende 
congres in Bern, Zwitserland te organiseren. Professor Joseph Remington 
(1847-1918) uit Philadelphia (VS) stelde echter voor het volgende Interna
tionale Congres in 1915 te houden in San Francisco. Na discussie en een 
stemming bleek dat het merendeel van de aanwezigen Zwitserland ver
koosC2). Het jaar en de data van dit xne congres werden overgelaten aan 
het bureau van de FIP, dat hierover zou beslissen in gezamenlijk overleg 
met de Zwitserse Apothekersvereniging. 

3. De werking van de FIP na de stichtingsvergadering (4, 6-8). 

Al tijdens de eerste Algemene Vergadering (Asssemblée Générale) in 1912 
werd beslist om de tweede bijeenkomst te laten doorgaan te Gent op 23 
september 1913. In dat jaar werd te Gent een Wereldtentoonstelling geor
ganiseerdC3). Tijdens deze tweede Algemene Vergadering werd gediscussi
eerd over de oprichting van een Internationaal secretariaat voor de opstel
ling van de Internationale Farmacopee, een commissie om de farmaceuti
sche nomenclatuur uit te werken en een commissie in verband met de uni
formiteit van de opleiding tot apotheker. Tijdens deze bijeenkomst werd het 
Bureau voor een eerste maal hernieuwd. 

De derde Algemene Vergadering zou in de zomer van 1914 in Bern plaats
vinden, maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderde dit. 
Ook het xne Internationale Farmaceutische Congres, dat voorzien was te 
Bern, werd afgelast. 
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Op 29 april 1922 werd de derde Algemene Vergadering belegd te Brussel. 
De farmaceutische verenigingen van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije 
hadden hun lidmaatschap aan de FIP al opgezegd in 1915. Tijdens deze 
bijeenkomst werd een Internationale nomenclatuur commissie opgericht 
voor de scheikundig- farmaceutische producten. Voor de galenische pro
ducten werden internationale benamingen voorgesteld. Deze voorstellen 
zouden naar de farmacopee commissies van elk land gezonden worden. De 
kroon op het werk was het aanvaarden van voorstellen voor de tweede 
conferentie van Brussel over de eenmaking van de samenstelling van ge
neesmiddelen. Naast de eerder opgerichte commissies werd een nieuwe 
commissie opgericht die zich bezig zou houden met een reglementering be
treffende de verkoop van (medische) specialiteiten, zowel juridisch als com
mercieel. 

In 1923 werd te Londen van 23 en 24 juli de vierde Algemene Vergadering 
georganiseerd. Het Bureau van de FIP kwam in 1924 afzonderlijk bijeen te 
ParijsC4 ). Op beide bijeenkomsten werden de resultaten van de eerder op
gerichte commissies besproken, zoals deze betreffende de nomenclatuur en 
deze betreffende de verkoop van specialiteiten. 

De vijfde Algemene Vergadering vergaderde op 21 en 22 juli 1925 te Lau
sanne. Hier werd o.a. gediscussieerd over de noodzaak van de controle van 
farmaceutische specialiteiten. Tijdens deze Algemene Vergadering werd op
nieuw gesproken over het opstellen van de Universele Farmacopee. Er werd 
een commissie opgericht om dit project verder uit te werken. Ten slotte is 
het vermelden waard, dat naast de bespreking van vraagstukken van alge
mene aard er voor de eerste keer een wetenschappelijke zitting voorzien 
was. Hier werden zes lezingen gehouden (prof. R. Eder, prof. Wilczek, 
apoth. Lang, prof. Millet en prof. Vichofer). 

Het Bureau van de FIP kwam in 1926 apart bijeen te Parijs. Hier werd gron
dig gediscussieerd over een brief die de Nederlandse Maatschappij ter Be
vordering van de Farmacie opgesteld had voor de verschillende aangesloten 
Verenigingen met als voorstel om de Verenigingen van Duitsland, Oosten
rijk en Hongarije uit te nodigen opnieuw lid te worden van de FIP. Deze 
brief werd gunstig onthaald en er werden stappen gezet voor de re-ïntegra
tie van de betrokken landen. 

Tijdens de zesde Algemene Vergadering, die in Den Haag gehouden werd 
van 6 en 7 september 1927, waren de afgevaardigden van de drie landen 
waarover eerder sprake aanwezig. Tijdens de Algemene Vergadering, waar 
afgevaardigden van zestien landen aanwezig waren, werd duidelijk gesteld 
dat én de bereiding én de verkoop van geneesmiddelen het monopolie 
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moest zijn van de apothekers. Een commissie werd belast om een beperkte 
Universele farmacopee op te stellen en deze over te maken aan de Belgische 
regering. De Algemene Vergadering stemde over de beslissing opdat de be
reiding en de verkoop van vaccins en sera in de verschillende landen deel 
zou uitmaken van de wetenschappelijke activiteit van de apotheker. Ook 
tijdens deze vergadering werd een wetenschappelijke zitting georganiseerd 
(prof. N. Schoorl, prof. H. Weevers-Bettink, prof. W.C. De Graaff, dr. J. S. 
Meulenhoff en dr. Van den Berg). 

De zevende Algemene Vergadering vergaderde op 11 en 12 juli 1928 te 
Parijs. Afgevaardigden van achttien landen waren aanwezig. Het gespreks
onderwerp was de bereiding van de galenische preparaten. Ook werd on
derzocht hoe men het beroep van apotheker op internationaal vlak uniform 
kon maken en juridisch doen erkennen. De bijeenkomst viel samen met de 
viering van het 50 jarig bestaan van de Algemene Vereniging van de Far
maceutische Syndicaten van Frankrijk en de Koloniën. Tijdens deze bijeen
komst werden tijdens de wetenschappelijke sessie vier lezingen gehouden 
(o.a. door prof. L. Van Itallie en prof. H. Hérissey). 

Nadat het Bureau van de FIP in 1929 te Berlijn bijeen gekomen was, werd 
de achtste Algemene Vergadering van 16 tot 18 juli 1930 georganiseerd te 
Stockholm. Tijdens deze laatste bijeenkomst werden de statuten licht aan
gepast. Het voornaamste onderwerp dat aan bod kwam was een internati
onale organisatie voor de controle van de specialiteiten. Tussen de verschil
lende onderwerpen kwam voor de eerste maal het onderwerp aan bod in 
welke mate de chemisch- farmaceutische industrie een invloed had op de 
uitoefening van het beroep van de apotheker. Omdat professor Van Itallie 
al verschillende keren verzocht had om ontheven te worden van zijn functie 
als voorzitter werd er een volledig nieuw bureau verkozen. Dr. J. J. Hofman 
uit de Haag werd de nieuwe voorzitter, terwijl hij als secretaris-generaal 
opgevolgd werd door dr. Teunis Potjewijd (1902-1989) uit Leiden. Na het 
overlijden van Dr. A. Schammelhout in 1931 werd hij opgevolgde door de 
Oscar Van Schoor (1873-1936) uit Antwerpen. Op de wetenschappelijke 
zitting werden lezingen gehouden o.a. door prof. R. Eder, dr. Svend Aage 
Schou en dr. E. Erickson. 

Er was een negende Algemene Vergadering gepland voor 1933 te Praag. 
Ondanks het feit dat het Bureau van de FIP apart bijeen kwam in 1931 te 
Boedapest en in 1933 te Parijs, werd de Algemene Vergadering voorzien 
voor Praag afgelast als gevolg van de heersende financiële crisis. In 1934 
kwam het Bureau van de FIP bijeen te Bern. De negende Algemene Verga
dering werd gehouden te Brussel van 28 tot 30 juli 1935. Tijdens deze bij
eenkomst werd een nieuw bureau verkozen met als nieuwe voorzitter, de 
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Deense professor E. Höst-Madsen. Het xne Internationale Farmaceutisch 
Congres zelf werd daarna gehouden van 30 juli tot 6 augustus 1935. 

4. Militaire Farmacie 

Op het XIe Internationale Congres in 1913 waren er relatief veel militaire 
apothekers aanwezig, niet alleen uit Nederland, maar ook uit tal van andere 
landen. Op 18 september hield André Langrand een Franse militaire apo
theker een lezing over "de activiteiten van de militaire apothekers ten dien
ste van de hygiëne en de chemische technologie". Na een korte inleiding 
over de geschiedenis van de Franse militaire farmacie waarin hij terug ging 
tot in 1718, ging hij dieper in op de rol van de militaire apotheker in tijden 
van vrede en oorlog. In het leger was hij de 'scheikundige' van het leger. 
Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geneesmiddelen, de eet
waren, het drinkwater en de hygiëne in de ziekenhuizen. Het bureau van 
het congres had een tweede rapport ontvangen van Paul Bruère, eveneens 
Frans militair apotheker, die herhaalde wat Langrand gezegd had, maar er 
ook de Koloniën bij betrok. Bij de discussie gaf Luitenant Kolonel J. Van Riel, 
directeur van het Rijksmagazijn voor geneesmiddelen te Amsterdam, aan 
dat hij zich volledig aansloot bij de standpunten die Langrand geformuleerd 
had. 

Voor wat de geschiedenis van de militaire Farmacie betreft kan verwezen 
worden naar de bundel over "Militaire Farmacie in Nederland", waarin ver
schillende publicaties over dit onderwerp opgenomen zijn, onder andere een 
reeks publicaties van Emile Van Ital,lie (1870-1943), eerste klas militaire 
apotheker uit Amsterdam, die o.a. samen met J. Van Riel deelnam aan het 
XIe congres (9). 

Voor België kunnen heel wat gegevens over de Belgische militaire farmacie 
gevonden worden (letterlijk: her en der verspreid) in het boek "500 Jaar 
Militaire geneeskunde in België"(l0). De geschiedenis gaat terug tot de 
Spaanse Nederlanden in de 17e eeuw. Over deze periode alsook over de 
periode onder het Oostenrijkse regime worden weinig feiten gepubliceerd. 
De namen van enkele militaire apothekers tijdens het Franse bestuur wor
den vernoemd. 

Onmiddellijk na de onafhankelijkheid van België werd door het Voorlopig 
Bewind op 5 januari 1931 een Besluit genomen tot de organisatie van de 
gezondheidsdienst van het leger. Het korps van de militaire gezondheidsof
ficieren zou bestaan uit artsen en apothekers. Artikel 2 bepaalde dat "De 
afdeling apotheek omvat de apothekers verbonden aan de hoofdapotheek 
evenals deze van de militaire hospitalen". Dit besluit kwam tot stand dankzij 
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het werk van Jean Vleminckx (1800-1876), de eerste inspecteur generaal 
van de gezondheidsdienst (1830-1864). De activiteiten van de hoofdapo
theek is uitvoerig beschreven. De wetenschappelijke activiteiten van in 
1910 tot in 1963 komen uitgebreid aan bod. In 1920 werd de functie van 
inspecteur van de militaire apothekers opgericht. Het ambt werd toegewe
zen aan de officier apotheker met de hoogste rang. Van 1920 tot en met 
1987 zijn de namen en de foto's van alle 24 inspecteurs weergegeven. 

Tijdens het interbellum verwierf de Belgische militaire gezondheidsdienst 
(inbegrepen de farmacie) een aanzienlijke internationale faam. In 1920 
vond in de Verenigde Staten van Amerika een congres plaats van militaire 
chirurgen. De Amerikaanse marine- arts kapitein W. S. Bainbridge stelde 
aan de Belg Jules Voncken (1887-1975), geneesheer generaal -majoor 
voor om in "België martelaar11 een internationaal congres over militaire ge
neeskunde te organiseren. De geneesheer generaal Jean Wibin (1860-
1931), de Minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans (1865-1941) en 
de Minister van Landsverdediging Albert Devèze (1881-1959) lieten zich 
overtuigen om dit congres te Brussel te organiseren. Het eerste congres 
had plaats te Brussel van 15 tot 20 juli 1921.De openingszitting vond plaats 
in het Jubelpark in de aanwezigheid van koning Albert I ( 1875-1934). Hon
derden deelnemers uit 19 landen namen deel. Er kwamen ook specifieke 
onderwerpen ter sprake die bedoeld waren voor de militaire apothekers, 
zoals het steriliseren van drinkwater en het gebruik van strijdgassen. Tij
dens het congres ontstond het idee om een permanent comité op te richten, 
dat de datum, de plaats en de onderwerpen zou plannen van de komende 
congressen. Het comité werd opgericht op 20 juli 1921 met acht leden uit 
de stichtende landen: België, Brazilië, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Nederland werd pas lid in 
1932. J. Wibin was de eerste voorzitter en J. Voncken was de eerste secre
taris en hij bleef dit tot aan zijn overlijden. Het permanent bureau werd 
gevestigd te Luik. Op uitnodiging van de Belgische Regering had in februari 
1922 te Brussel een eerste vergadering plaats van het permanent comité 
(het Internationaal Comité van Militaire Geneeskunde en Farmacie, met als 
afkorting: C.I.M.P.M). Tijdens het interbellum werden de volgende congres
sen georganiseerd te Rome (1923), Parijs (1925), Warschau (1927), Lon
den (1929), Den Haag (1931), Madrid (1933), Brussel (1935) en in Wa
shington (1939). Het congres voor 1941 was gepland voor Zwitserland, 
maar werd pas in 1947 gehouden te Basel. Daarna werden de congressen 
om de twee jaar gehouden tot op heden (11). 

De algemene vergadering van het permanent comité besliste om vanaf 
1928 een 11 Bulletin International" op te richten, dat ingelast zou worden in 
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het Belgisch tijdschrift "Archives Médicale Belgen onder het redacteurschap 
van J. VonckenC5). In juli 1930 werd in het provinciaal paleis te Luik een 
aparte bijeenkomst gehouden. Er werd beslist om aldaar een Internationaal 
Documentatiecentrum op te richten met als directeur J. Voncken. 

5. xne Internationale Congres voor Farmacie te Brussel in 1935 
(12) 

5.1.Inleiding 

Nadat te Brussel al drie maal een Internationaal Congres voor Farmacie 
gehouden was (1885,1897 en 1910), besloot de Belgische Vereniging van 
Apothekers, "La Nationale pharmaceutique " NP, om ter gelegenheid van de 
23e Wereldtentoonstelling, die in 1935 te Brussel zou gehouden worden, het 
xne Internationale Congres voor Farmacie te organiseren. Dit congres zou 
mede onder de auspiciën staan van de FIP en de Antwerpse Apothekersver
eniging "la Société de Pharmacie d'Anvers 11 (SPA), die in datzelfde jaar haar 
100 jarig bestaan vierde. 

Het organiserend comité werd in 1934 samengesteld door het NP. Het voor
zitterschap was in handen van Raymond Pattou (1869-1944), tevens voor
zitter van de NP en schepen van de stad Brussel. De algemene secretaris 
was Joseph Breugelmans, algemeen secretaris van de NP. Van rechtswege 
waren de voorzitter en de algemene secretaris van de FIP lid. 
Félix Da minet was de penningmeester en professor Henri Wuyts ( 1972-
1966) was erevoorzitter. Er werden twee secties opgericht: professor Fran
çois Schoofs (1875-1959) van de Luikse Universiteit was voorzitter van "de 
wetenschappelijke sectie"en apotheker Willem Van de Vorst (1885-1962), 
voorzitter van de jarige SPA, was voorzitter 11 van de sectie beroepsbelan
gen". 

Het xne congres zou gehouden worden van 29 juli tot en met 6 augustus 
1935 in de lokalen van de Université Libre de Bruxelles (ULB). De eerste 
folder werd in februari 1935 opgezonden aan alle geïnteresseerden. Deze 
folder bevatte het reglement, de inschrijvingsformulieren alsook een voor
lopig programma. Enkele belangrijke punten uit het reglement kunnen ver
meld worden. Alle onderwerpen die behandeld zouden worden in beide sec
ties moesten van internationaal belang zijn; de officiële taal was het Frans, 
bijdragen in andere talen moesten vergezeld zijn van een samenvatting in 
het Frans; tijdens de discussie zelf mocht elke deelnemer een taal naar zijn 
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keuze gebruiken en alleen bijdragen die vóór 30 mei 1935 ontvangen wer
den zouden gedrukt en verspreid worden onder de deelnemers. 

Ondertussen had de voorzitter van elke sectie de mogelijkheid onderafde
lingen op te richten. Professoren werden verzocht om hiervan als voorzitter 
op te treden. De wetenschappelijke sectie telde zes onderafdelingen, de 
sectie voor beroepsbelangen had geen aparte onderafdeling, omdat men er 
vanuit ging dat al de onderwerpen die ter sprake zouden komen elke deel
nemer zou interesseren. Er werd wel een aparte sectie opgericht over 'ge
mende vraagstukken'. Ten slotte werd een comité opgericht voor de orga
nisatie van uitstappen voor de partners van de deelnemers en de deelne
mers zelf, alsook voor de aparte activiteiten, zoals bvb. het banket of de 
receptie op het stadhuis van Brussel. De tweede brochure gaf meer gede
tailleerde inlichtingen vooral in verband met de uitstappen, zoals de uitstap 
die op 3 en 4 augustus georganiseerd werd naar Antwerpen, waar de SPA 
haar eeuwfeest vierde. 

In verschillende landen werden propagandacomités opgericht: Nederland 
(13 leden), Oostenrijk (12 leden), de Republiek Argentinië (8 leden), Joe
goslavië (7 leden), Polen (4 leden), Zweden en Groot Brittannië (elk 3 le
den), Noorwegen (2 leden) en Zwitserland (1 lid). Vervolgens werden ver
schillende vooraanstaande Belgen aangezocht om lid te worden van het Be
schermcomité. Talrijke regeringen, universiteiten en apothekerverenigin
gen in het buitenland werden verzocht om afgevaardigden te zenden. In 
totaal zonden 20 regeringen 34 personen, 31 universiteiten 34 afgevaar
digden en ten slotte zonden de 20 landen in totaal 76 afgevaardigden van 
40 apothekersverenigingen. 

Volgens de Comptes Rendus waren er 600 actieve deelnemers uit 30 ver
schillende landen: België was vertegenwoordigd met 330 apothekers (waar
van 28 apothekeressen), gevolgd door Frankrijk met 98 apothekers (met 
10 apothekeressen), Nederland met 29 apothekers (met 6 apothekeres
sen), Oostenrijk met 19 apothekers (met 1 apothekeres), Spanje met 15 
apothekers, Groot Brittannië met 14 apothekers (met 1 apothekeres ), 
Zwitserland met 14 apothekers (met 4 apothekeressen), Joegoslavië met 
10 apothekers, Hongarije met 9 apothekers (met 1 apothekeres), Italië met 
9 apothekers, Zweden met 8 apothekers (waaronder 1 apothekeres), Let
land met 6 apothekers, Denemarken alsook Polen telkens met 6 apothe
kers, Duitsland met 5 apothekers, Luxemburg met 4 apothekers, Brazilië 
en Finland telkens met 3 apothekers, de Filippijnen, Roemenië en Tsjecho
Slowakije telkens met 2 apothekers en vervolgens Cuba, Egypte, Estland, 
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de Verenigde Staten, Litouwen, Nieuw Zeeland, Argentinië en Uruguay tel
kens met een apotheker. Er waren dus 8 % vrouwelijke apothekers aanwe
zig. Er waren ook 46 studenten ingeschreven, waarvan 40 uit België, waar
onder in totaal 8 dames of 17 %. Naast de actieve deelnemers en studenten 
waren er 255 partners en familieleden ingeschreven. 

5.2. De plechtige openingszitting op 30 juli 1935 

De openingszitting, die plaats vond in de Grote Hal van de ULB, werd geo
pend door de voorzitter van de FIP, dr. J.J. Hofman. Deze dankte de Belgi
sche organisators dat zij al voor de vierde keer een Internationaal Congres 
voor de Farmacie organiseerden. Hij loofde de organisators vooral omdat 
zij ondanks de moeilijke financiële crisis er in geslaagd waren zulk een mooi 
programma te realiseren. Na deze korte inleiding maakten, onder het spe
len van de "Brabançonne", Koning Leopold III (1901-1983) en Koningin As
trid (1905-1935)6 hun intrede. Zij werden toegesproken door R. Patou, die 
in een lange toespraak wees op het belang van het volgens hem onder
schatte apothekersberoep, dat desondanks zulk een belangrijke rol speelde 
in de openbare gezondheidszorg. Na het vertrek van het Koningspaar sprak 
de erevoorzitter H. Wuyts enkele woorden en gaf hij het woord aan de al
gemene secretaris Joseph Breugelmans. Deze startte zijn rapport met een 
opsomming van de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders en afgevaardig
den van landen, apothekersverenigingen, universiteiten en zo meer. Na het 
aflezen van de verontschuldigden hield hij een langdurige feestrede. De zit
ting werd beëindigd met een korte tqespraak door de Minister van Binnen
landse Zaken Charles du Bus de Warnaffe (1894-1965). Uiteindelijk sprak 
de sympathieke en geliefde burgemeester van Brussel Adolphe Max ( 1869-
1939) het slotwoord. 

5.3 De werkzaamheden van de secties 

De werkzaamheden van de secties begonnen in de verschillende lokalen 
van de ULB op woensdag 31 juli in de voor - en namiddag en op vrijdag 2 
augustus eveneens in de voor- en namiddag. De wetenschappelijke sectie 
had de volgende onderafdelingen: 1) de farmacognosie, 2) de farmaceuti
sche chemie, 3) de analytische chemie en de toxicologie 4) de bromatologie, 
5) de biologische chemie en 6) de microbiologie. Op woensdag 31 juli wer
den er parallelle zittingen georganiseerd voor alle onderafdelingen en op 
vrijdagmorgen 2 augustus werd alleen een zitting gehouden voor de onder
afdelingen een, twee en vijf. 
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De eerste onderafdeling handelde over de Farmacognosie en had als voor
zitter professor Nestor Wattiez (1886-1972) en telde 21 rapporten. De eer
ste vijf bijdragen kwamen van apothekers die werkzaam waren in het La
boratorium voor onialogie van de Belgische Congo in het Museum van Ter
vuren. Twee bijdragen kwamen van het laboratorium voor farmacognosie 
van de Universiteit van Caïro over Indische hennep en over alkaloïden. De 
volgende bijdragen, waaronder twee van apothekeressen, gingen eveneens 
over Afrikaanse planten. 
De tweede onderafdeling over Farmaceutische Chemie stond onder het 
voorzitterschap van professor Armand Castille (1898-1973). De meeste 
mededelingen gingen over de analyses van geneesmiddelen. Twee originele 
bijdragen handelden over de analyse van hormonen in lichaamsvloeistoffen 
(bloed en urine). 
De derde en de vierde onderafdeling, namelijk over de analytische chemie, 
de toxicologie en de bromatologie hadden als voorzitter professor François 
Schoofs. Er werden 5 analytische bijdragen gegeven, drie over toxicolo
gische aspecten en drie over bromatologische onderwerpen, zoals de ana
lyse van drinkwater en de bepaling van suikers in riet- en bietsuiker. 
De vijfde onderafdeling over de biologische scheikunde stond onder het 
voorzitterschap van professor Paul Putzeys (1882-1954). Er stonden vijf 
onderwerpen op het programma, waarvan twee verband hadden met de 
studie van tumoren. 
De zesde onderafdeling ging over microbiologie onder het voorzitterschap 
van professor Albert J.J. Van de Velde (1871-1956). Vier onderwerpen kwa
men van medewerkers van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van 
Straatsburg. De twee andere onderwerpen hadden betrekking op de steri
lisatieproblemen in de officina. 

De sectie over "gemengde vraagstukken" hield haar zitting op vrijdag 2 
augustus in de namiddag. Eerst kwam een eerste reeks lezingen aan bod 
die handelden over de 'evergreen' van de internationale congressen, name
lijk de opleiding tot apotheker. Er werd aangedrongen bij de FIP om in alle 
aangesloten landen het onderwijs meer uniform te maken: bvb. in Honga
rije moesten vakken zoals eetwarenanalyse, toxicologie en hygiëne inge
voerd worden en in België ontbraken vakken zoals bacteriologie en biolo
gische scheikunde. Zeer interessant is het rapport van professor Dirk Van 
Os (1889-1971), van de universiteit van Groningen, over de overbevolking 
van studenten in de farmaceutische faculteiten in Nederland. Hij citeerde 
gegevens van 1890 tot en met 1934. De volgende lezingen handelden over 
het gebruik van toxische oorlogsgassen. Het rapport van de afwezige pro
fessor Derk Wester (1885-1967) uit Nederland die in het Duits uitvoerig 
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inging op de rol die de apotheker zou moeten spelen om de burgerbevolking 
te beschermen tegen gifaanvallen tijdens de oorlog. Hij sprak de wens uit 
dat -eventueel via de FIP - de opleiding van de apotheker in die zin aange
past zou worden. De tweede spreker uit België, apotheker G.P. Weil besprak 
in zijn functie van lid van het Rode Kruis de verschillende methoden om zich 
tegen de gifgassen te verdedigen. 

De deelnemers aan de sectie over de beroepsbelangen kwamen bijeen zo
wel de hele woensdag 31 juli als de volledige vrijdag 2 augustus. In deze 
sectie werden na intense discussies de meeste wensen geuit. Als eerste 
onderwerp sprak J. Breugelmans over de regelgeving van de farmaceuti
sche specialiteiten. Deze geproduceerde geneesmiddelen in de industrie 
zouden dezelfde waarde moeten hebben als magistrale bereidingen. Na een 
lange inleiding verzocht hij het congres om tien resoluties goed te keuren. 
De verkoop van geneesmiddelen behoorde tot het monopolie van de apo
theker. Hiervoor diende de apotheker in staat te zijn om de specialiteiten 
te analyseren en eventueel klinische testen te kunnen uitvoeren. Hij pleitte 
er dan ook voor dat de farmaceutische studies hieraan aangepast zouden 
worden. Men vroeg zich echter af of het de Staat was dan wel het apothe
kerscorps die deze controle moest organiseren. Deze mededeling riep heel 
wat interventies op, zoals deze van apotheker F. Daminet die verwees naar 
het XIe congres waar deze problematiek al gesteld was in de tweede wens 
van de eerste sectie over 'algemene kwesties'. Na een zeer lange discussie 
werden de tien geamendeerde resoluties goedgekeurd. Vervolgens besprak 
R. Pattou de vrije keuze van de con~ument om een apotheker te kiezen in 
9 categorieën in 24 landen alsook de toegepaste tarieven in de verschillende 
landen. Hij stelde drie resoluties voor, die unaniem goedgekeurd werden. 
J. Breugelmans besprak vervolgens het probleem van de cumul van de ge
neesheren, die geneesmiddelen verkochten. Deze cumul werd met unani
miteit verworpen. Dr. Hans Portisch uit Oostenrijk evenals zijn landgenoot 
Dr. Otto Hoyer gaven een rapport over de eenmaking van de farmaceuti
sche wetgeving. Omdat er geen resolutie ingediend was stelde W. Van de 
Vorst zeven aanbevelingen voor van definities van begrippen, die unaniem 
goedgekeurd werden. 
Daarna kwam apotheker G. Barthet uit Frankrijk aan het woord met zijn 
rapport over de organisatie van de militaire farmacie in Europa. Hij be
treurde dat er alleen in Groot Brittannië geen militaire apothekers aanwezig 
waren. Dr. J. Thomann uit Zwitserland, lid van het permanent comité voor 
de organisatie van de Internationale Congressen van militaire geneesheren 
en apothekers, deelde deze mening. Apotheker Saville Peck, die de Britse 
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regering op het congres vertegenwoordigde, zou deze wens overmaken aan 
zijn regering. 
Apotheker Ch. Ravaud uit Frankrijk gaf in zijn rapport weer dat het in het 
belang van de volksgezondheid noodzakelijk was, dat de apotheken gecon
troleerd zouden worden. De vraag die zich stelde was of deze opdracht aan 
de Staat toekwam dan wel aan het apothekercorps. Deze belangrijke kwes
tie werd voor opvolging overgemaakt aan het bureau van de FIP. 
Vervolgens werd een rapport van dr. Carlo Granelli over de "Syndicale or
ganisatie van het apothekerscorps in het Fascistische Italië" besproken in 
het Italiaans en het Frans. Dit onderwerp mondde uit in een stevige politieke 
discussie. Dit gebeurde ook na het rapport van apotheker J. Ainaud, voor
zitter van het syndicaat van de regio Catalonië in Spanje. Beide rapporten 
gingen in op de politieke gevolgen van de relatie tussen het onafhankelijke 
apothekersberoep en de Staat. Als compromis werd voorgesteld beide rap
porten over te maken aan het bureau van de FIP. 
Vervolgens spraken drie sprekers over de Universele Farmacopee(7)_ Apo
theker Elemér Schulek, uit Hongarije gaf een rapport over "de moderne 
farmacopee 11

• L. Van Itallie, voorzitter van de Commissie voor de Universele 
Farmacopee, vatte de problematiek en de evolutie van dit onderwerp samen 
en herinnerde aan het feit dat tijdens de zesde Algemene Vergadering van 
de FIP op 6 en 7 september 1927 te Den Haag al voorgesteld was om een 
resolutie te zenden aan de Belgische regering én aan de afdeling Hygiëne 
van de Volkerenbond. In het verslag van de Algemene Vergadering van Pa
rijs in 1928 werd meegedeeld dat er niets gebeurd was met de resolutie. 
Vervolgens werd het rapport van apotheker Oskar Van Schoor (1873-1936), 
secretaris van de commissie voor het opstellen van de Universele Farmaco
pee, die wegens ziekte afwezig was, voorgelezen. In dit rapport gaf Van 
Schoor een uitvoerig historisch overzicht over de geschiedenis van de een
making van de Universele Farmacopee, inbegrepen een korte bibliografie 
(12). Hij herinnerde aan de tweede Internationale Conferentie van septem
ber 1925 te Brussel waar de eerste conventie van 1906 herzien werd. De 
beslissingen werden op 20 augustus 1929 ondertekend door 14 landen. 
Vooral over de oprichting van een vast secretariaat voor de eenmaking van 
de farmacopee in Brussel bleek er onenigheid. Volgens Van Itallie was er 
alleen een voorlopig akkoord en geen definitief akkoord. Dat er geen voor
uitgang was geboekt werd waarschijnlijk veroorzaakt door de financiële cri
sis. Er waren geen aparte budgetten om bijdragen te laten drukken, om de 
onkosten voor de reis en het verblijf van de deelnemers te betalen. Ten 
slotte besprak apotheker E. Van Huffelen uit Antwerpen over de methoden 
die gebruikt moesten worden om de farmacopees op te stellen. Hij gaf een 
mooi overzicht over 16 Europese farmacopeecommissies die aangesloten 
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waren bij de FIP met de samenstelling alsook het beroep der leden. Hieruit 
bleek dat in deze commissies de pratikerende apotheker steeds in de min
derheid was. 
Een laatste bijdrage werd geleverd door dr. Michele Chieffo over het verbod 
dat dringend noodzakelijk was voor de verkoop en het gebruik van verdo
vende middelen. 

5.4 De slotzitting op 5 augustus 1935 

Na een inleidend woord van R. Pattou, voorzitter en J. Breugelmans, secre
taris generaal werden de wensen en de beslissingen, die tijdens de discus
sies in de secties aan bod gekomen waren, voorgesteld en goedgekeurd. 
Daarna werd kort gesproken over het volgende Congres en de plaats waar 
dit gehouden zou worden. Na een interne beraadslaging werd voorgesteld 
en aanvaard om deze taak toe te vertrouwen aan de FIP. Daarna herinnerde 
F. Schoofs, voorzitter van de wetenschappelijke sectie, de deelnemers aan 
het succesvolle Belgische congres dat van 16 tot 19 november 1934 te Luik 
gehouden was en dat een uitstekende aanloop betekende naar het xne Con
gres. Na een dankwoord dat uitgesproken werd door de vertegenwoordiger 
van de Italiaanse regering apotheker M. Chieffo werd het congres beëin
digd. Het is het vermelden waard dat, op aanvraag van de FIP, de organi
sators van het xne Congres op de laatste bladzijden van de Comptes Ren
dus een reeks richtlijnen samenvatten voor de organisators van de toekom
stige congressen. 

6. Epiloog 

Na het XIIe Internationale Congres voor Farmacie en de negende Algemene 
Vergadering te Brussel werd in 1936 een bijeenkomst van het Bureau van 
de FIP gehouden te Cambridge. In 1937 kwamen de tiende Algemene Ver
gadering én het Bureau van de FIP bijeen te Kopenhagen. De volgende bij
eenkomst van het FIP Bureau vond in 1938 plaats te Spa. De Algemene 
Vergadering, die in 1939 gepland was in Berlijn, verviel als gevolg van de 
start van de tweede wereldoorlog. Na 7 jaar van inactiviteit werd in 1945 
te Londen de volgende bijeenkomst van het Bureau van de FIP gehouden. 
De twaalfde Algemene Vergadering had plaats in 194 7 te ZürichC8 ). 
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7. Besluit en samenvatting 

In dit onderzoek werd nagegaan hoe de internationale samenwerking tus
sen de apothekers verliep tijdens de twee wereldoorlogen en vooral in het 
interbellum. 
Tijdens de eerste Wereldoorlog en ook vlak daarna bleek hoe belangrijk het 
was, dat het permanent secretariaat van de FIP opgericht was in Nederland, 
omdat dit land tijdens de eerste Wereldoorlog neutraal was gebleven. Tij
dens deze periode en vlak daarna waren de Duitse en Oostenrijkse apothe
kers geen lid meer van de FIP. De Nederlandse apothekers hebben echter 
-zoals dat ook het geval was voor andere disciplines - een verzoenende rol 
gespeeld tussen de voormalige vijandelijke landen. 
Van in 1902 tot in 1926 heeft de Belgische regering belangrijke inspannin
gen geleverd om te komen tot een Universele Farmacopee. Ook moet op
gemerkt worden dat België vanaf 1921 een fundamentele rol speelde door 
de regelmatige organisatie van wereldcongressen, waar militaire apothe
kers uit alle landen hun onderzoeksresultaten konden uitwisselen. 
Het elfde internationale congres voor farmacie kon nog juist vóór Wereld
oorlog I georganiseerd worden te Den Haag- Scheveningen. De organisatie 
van het twaalfde internationale congres bleek echter een moeilijke klus, 
omdat heel de wereld de economische crisis (1930-1936) onderging en het 
dus niet zo evident was om apothekers uit alle landen te verzamelen. De 
Belgische apothekers hebben de continuïteit van deze congressen kunnen 
bewerkstelligen door het twaalfde congres in 1935 te Brussel te organise
ren. 

Noten: 

1) De Bulletin van de FIP werd aanvankelijk onregelmatig gepubliceerd een 
aflevering in 1912, 1913, 1915, 1923, 1924 en 1925. Vanaf 1926 versche
nen er meerdere afleveringen per jaar: 1926 vier afleveringen en in 1927, 
1928, 1929, 1930 en 1931 telkens drie afleveringen. In 1956 werd een 
naamswijziging ingevoerd, voortaan heette de Bulletin de Journal Mondiale 
de Pharmacie. 

2. Het is opvallend, dat al de activiteiten van de FIP tijdens het interbellum 
plaats vonden in Europa. Wittop Koning wijst er in zijn besluiten op, dat de 
Amerikaanse Farmaceutische Vereniging al in 1931 een uitnodiging stuurde 
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naar de FIP om de Algemene Vergadering in Chicago te laten plaats vin
den( 4 ). Deze uitnodiging werd beleefd geweigerd wegens een gebrek aan 
financiële middelen. Deze uitnodiging werd in 1957 herhaald, maar het was 
pas in 1971 dat te Washington D.C. een internationaal congres voor farma
ceutische wetenschappen kon georganiseerd worden. 

3. De meeste bijeenkomsten van de Algemene Vergadering (evenals de In
ternationale Congressen) werden georganiseerd tijdens Internationale Ten
toonstellingen. 

4. De FIP werd geleid door het Centraal Comité, dat later de Algemene 
Vergadering werd genoemd. De Algemene Vergadering bestond uit de nor
male leden, dit waren de afgevaardigden van de regeringen die aangesloten 
waren bij de FIP en/of door een afgevaardigde van de nationale apothe
kersvereniging. In 1953 werd het mogelijk dat grotere landen door meer
dere afgevaardigden vertegenwoordigd waren. Vanaf 1947 werden zowel 
de voorzitter als de secretaris generaal van het vorige en het volgende in
ternationale congres lid. Naast de Algemene Vergadering was ook een (da
gelijks) Bureau opgericht met als leden de voorzitter, de verschillende on
dervoorzitters en de secretaris generaal. 

5) Het "Bulletin International" opgenomen in het Belgisch tijdschrift "Archi
ves Médica/e Beige" bevat vanaf 1928 alle mededelingen die gehouden wer
den tijdens de internationale congressen voor militaire geneeskunde en far
macie. 

6) Koningin Astrid overleed op 29 augustus 1935 na een tragisch auto-on
geluk in Zwitserland. In de Comptes Rendus van het xne Congres werd een 
rouwbericht opgenomen op blz. 75. 

7) Voor opium werden twee internationale verdragen gesloten: op 23 janu
ari 1912 werd de eerste conventie te Den Haag ondertekend en op 19 fe
bruari 1925 werd te Genève het tweede verdrag ondertekend. 

8) In 1949 stelde de Nederlander D. Van Os, ondervoorzitter 1935-1958, 
voor om geen internationale congressen meer apart te organiseren, maar 
om aan de FIP bijeenkomsten wetenschappelijke dagen te koppelen. In 
1957 besliste men dan weer om wetenschappelijke congressen te organi
seren. Volgens Wittop Koning was het Congres dat in 1957 te Leiden geor
ganiseerd werd het 17e congres (14 ). Het is echter moeilijk om de volgorde 
van de internationale congressen vast te leggen tot in 2012, toen het Hon
derdjarige Jubileum van de FIP gevierd werd tijdens het 72ste congres te 
Amsterdam. 
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