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Guy Gilias 

Het najaarscongres in oktober 2013 op deze locatie was zodanig goed meegevallen, 
dat het bestuur terug opteerde voor Arnhem om er het voorjaarscongres 2014 te 
laten plaats vinden. 
Meer dan dertig leden vonden de weg naar het Rijnhotel om er een gezellig en 
leerrijk week-end door te maken. 

Mevrouw A.M. Wierper-Jenowein vertelde het verhaal van Charlotte Jacobs {1847-
1916), de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland. Collega en trouwe deelnemer 
aan onze congressen, J.W.P Hupperetz gaf ons samen met zijn zoon een boeiend en 
vrolijk beeld van vijf generaties apothekers Hupperetz. Na de koffiepauze maakte 
apotheker P.H. Vree ons duidelijk wat stadsapothekers zijn, en gaf ons een inzage 
in 250 jaar (stads)apothekers in Dordrecht. Prof. H. Deelstra tenslotte verdiepte zich 
in het leven van dr. Paul Janssen (1926-2003) en beschreef hem ons als arts, 
medicinaal chemicus, ondernemer en actieve wetenschapper in China. 

Het gezelschap had duidelijk genoten van de boeiende lezingen en besloot de 
namiddag met een smakelijke koffie of een babbel aan de bar. 

De zondagvoormiddag vatte aan met de vertoning van een uniek 
documentatiefilmpje over het leven en. de realisaties van dr. Paul Janssen. J.M.A. 
Pijls vertelde nadien hoe de apotheker, de alchemist en de Büchsenmeister een rol 
speelden bij het ontstaan van middeleeuws buskruit. Tevens kregen we een leuk en 
interessant verhaal te horen over kanonnen en de aanwezigheid van de chemie in 
het ontstekingsmechanisme. Collega Roma in Van Hautekerke beschreef vervolgens 
hoe de verzameling farmaceutische 'ex libris' op zijn eigen naam tot stand gekomen 
is en hoe ze groeide. Een koffiepauze scherpte de aandacht weer aan. Apotheker 
W. Rakhorst belichtte dan Kornelis Elzevier (1717-1761) als dichter en apotheker, 
waarna collega H.J. Boersma maten en gewichten van de apotheek uit zijn eigen 
verzameling beschreef. 

De lange voormiddag was voorbij gevlogen, dank zij de uitmuntende lezingen die 
op een uiterst ongedwongen manier voorgebracht werden. Ruim over tijd 
begonnen we aan het lunchbuffet en beloofden mekaar weer te zien in Leuven. 
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CY\,(i{,yLott<VJ~ 18'+7-1916 
f evrt"e,, vvouwelij"ke, apothekeY U'1I Nedev~ 0V\I Nedev~ Vent-I vuUë, 

Annette Wierper-Jenowein, Wilnis 

Durf en onafhankelijkheidszin 

Langs de levenslijnen van Charlotte Jacobs tekenen 

zich belangrijke veranderingen af in de geschiedenis 

van de vrouwenemancipatie. Haar beroemde 

zuster, Aletta Jacobs {1854-1929), zette die 

geschiedenis voor een groot deel op haar naam, 

maar ook Charlotte droeg bij aan de verbetering van 

de positie van vrouwen. Zowel in Indonesië, waar zij 

bijna dertig jaar zelfstandig apotheker was, als in 

Nederland, via het studiefonds dat zij bij testament 

oprichtte. Tot op de dag van vandaag kunnen 

meisjes die willen gaan studeren maar zelf de 

financiering daarvoor niet rond kunnen krijgen een beroep doen op dit fonds. 

Charlotte Jacobs was het vijfde kind en de tweede dochter van Abraham Jacobs 

{1817-1881} en Anna Jacobs- de Jongh {1817-1887}. Beiden ouders waren Joods, 

want geboren uit een Joodse moeder. Abraham Jacobs en Anna de Jongh 

trouwden in 1841. Abraham was plattelands heel- en vroedmeester, een vak 

waarvoor hij ruim zes jaar in de leer was geweest bij een chirurgijn. Hij begon 

zijn werkzame leven in 1840 in het gehucht Kiel-Windeweer, een buurtschap van 

Hoogezand, grenzend aan Sappemeer. In Kiel-Windeweer werden de eerste drie 

kinderen -lsrael, Simon en Marianne - geboren. In 1843 betrok het gezin een 

huurhuis aan de Borgercompagniestraat in hete meer welvarende Sappemeer. 

Hier zagen Karel, Charlotte, Emma, Johan Rudolf, Aletta, Eduard en Frederika 

het levenslicht. In 1859 verhuisde het gezin Jacobs naar een ruimer huis aan de 

Noorderstraat 19, waar in 1869 het 'nakomertje' Herman werd geboren. 
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Tweede medische stand 

Een heel- en vroedmeester van het land, was een medicus van de zogeheten 

tweede medische stand die slechts bevoegd was zijn beroep op het platteland 

uit te voeren. Met de 'tweede medische stand' werden die zorgverleners 

bedoeld die niet-universitair maar in de praktijk waren opgeleid, zoals de heel-, 

genees-, en vroedmeesters ("van het land of van de stad"). Ook apothekers 

behoorden destijds tot de tweede medische stand; men kon via de examens van 

leerling-apotheker en hulpapotheker worden toegelaten tot het staatsexamen 

van apotheker. Deze route werd definitief geblokkeerd door de Artsenwet van 

1878, die de opleiding tot apotheker onderbracht bij de faculteit wis- en 

natuurkunde aan de universiteit. De leerling-apotheker en hulp-apotheker 

werden uit de wet geschrapt, daarvoor in de plaats kwam de (gediplomeerde) 

apothekersassistente. De titel apotheker was vanaf die tijd beschermd. De wet 

veranderde -onbedoeld - het apotheeklandschap: apothekersassistente werd 

een overwegend vrouwelijk beroep vanwege de geringe carrièrekansen. 

Mannelijke apothekersassistenten werden gaandeweg een zeldzaamheid. 

Beroemde zuster 

Charlotte's jongere zuster Aletta was .de eerste vrouw die aan een universiteit . 
studeerde en de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Zij werd ook wel de eerste 

feministe van Nederland genoemd, dankzij haar inspanningen voor het 

verbeteren van de rechten voor vrouwen. Aletta had geen vrede met de rol die 

in haar tijd voor vrouwen was weggelegd en wist, met hulp van haar vader en 

zijn invloedrijke Joodse relaties, voor elkaar te krijgen dat zij vrijgesteld werd van 

het toelatingsexamen voor de universiteit. Aletta had het -politieke - tij mee, in 

die zin dat een uitgebreide wetgeving aangaande het onderwijs weliswaar in de 

maak was maar dat nog weinig was vastgelegd. Zij behaalde in 1878 het 

artsexamen. 

Toen Charlotte zover was om te gaan studeren -in 1877 - werden vrijstellingen 

voor het admissie-examen niet meer gegeven omdat de Artsenwet 1878 al in de 
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steigers stond. Aletta daarentegen kon in 1879 (als niet-gymnasiast) andermaal 

profiteren van een overgangsregeling toen zij wilde promoveren. Ze maakte 

gebruik van de bepaling dat iemand (zonder gymnasium) nog tot twee jaar na 

inwerkingtreding van de wet op het Hoger Onderwijs (november 1877} kon 

promoveren mits hij vóór die datum het doctoraalexamen had afgelegd. Ze 

promoveerde in 1879 aan de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift 

Over localisatie van physio/ogische en pathologische verschijnselen in de groote 

hersenen. 

Charlotte deed nog examen voor hulp-apotheker -in 1879 - terwijl dat traject 

met de Artsenwet van 1878 in feite al was afgeschaft. In haar geval zaten 

overgangsregelingen haar dus tegen in plaats van mee. 

Zorgend, verzorgend 

Terwijl Aletta actief en voortvarend bouwde aan haar geschiedenis en deuren 

opende die voor meisjes destijds hermetisch gesloten leken, schikte haar oudere 

zuster Charlotte zich ogenschijnlijk gedwee in de wetten van de negentiende 

eeuw ten aanzien van de positie van vrouwen. Waarom zij zich aanvankelijk 

voegde in haar rol van de 'echte vrouw' naar de negentiende-eeuwse, 

patriarchale traditie - zorgend, verzorgend, ondergeschikt aan de man - is niet 

duidelijk. Feit is dat zij na de lagere school gewillig gehoor gaf aan de druk vanuit 

haar familie om bij te springen in het eigen -grote - gezin en in dat van haar 

broer. Na de lagere school zat Charlotte enige tijd op de Nuts naai- en breischool 

in haar woonplaats en volgde enkele privélessen in talen. In 1869 vertrok ze naar 

Arnhem om voor vier jaar in de huishouding te gaan werken van haar broer Sam 

die daar een apotheek annex drogisterij had geopend. Pas toen haar familie 

geen beroep meer op haar zorgende vaardigheden en bereidwilligheid deed, gaf 

ze gehoor aan haar ambitie en besloot om apotheker te worden 'uit zucht om 

een onafhankelijker positie te verkrijgen dan zij toen had', zoals ze zelf schrijft in 

Evolutie, damesweekblad voor India, een van de zeldzame keren dat ze een 

artikel publiceerde. rn 
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Apotheker worden 

De kiem om voor het vak van apotheker te kiezen moet zo niet in haar jeugd, 

dan wel tijdens die jaren bij haar broer Sam gelegd zijn. Haar vader was als 

plattelandsarts zeker thuis in het afleveren en bereiden van geneesmiddelen en 

daar moet Charlotte zeker wat van hebben meegekregen. Het echte vak zag ze 

van nabij tijdens de jaren bij haar broer in Arnhem. Daar moet iets, wat 

misschien toen nog slechts een idee was, vastere vorm hebben gekregen. Dat 

ook meisjes werden toegelaten tot het examen van leerling apotheker wist ze 

al. Al snel na invoering van de Geneeskundige wetten van 1865, bepaalde 

Thorbecke dat ook vrouwen toegelaten konden worden tot de examens van 

leerlingapotheker, hulpapotheker en apotheker.iii Anna Maria van Tobbe uit 

Zaandijk, wier verzoek om toelating in 1865 nog door de toenmalige Minister 

van Binnenlandse Zaken, Thorbecke himse/f geweigerd, was, deed in 1868 

examen in Den Haag, in datzelfde jaar behaalde A.Wijgers Visser, dochter van 

een apotheker uit Lemmer, in Meppel het diploma leerling-apotheker. Zij 

werden al snel gevolgd door vele andere meisjes en jonge vrouwen, onder wie 

Charlottes zuster Aletta die zich in 1870 voor dit examen meldde. Charlotte zelf 

behaalde het diploma van leerling-apotheker in 1874. 'Uitsluitend na zelfstudie', 

zoals ze schreef in het al eerder aangehaalde artikel in Evolutie. 

Voor haar vader 

In 1875 nam ze, ter voorbereiding op het examen van hulp-apotheker, 'tussen 

de dorpsjongens' plaats op de schoolbanken van de driejarige R-HBS in haar 

woonplaats Sappemeer voor enkele scheikundelessen. Ze was toen al 28 jaar. In 

1877 legde zij in Leiden het theoretische gedeelte van dit examen af. Dit examen 

was gelijkgesteld met het literair-mathematisch examen dat toegang gaf tot de 

universiteit. Na twee jaar praktijkervaring te hebben opgedaan, onder meer in 

de apotheek van haar broer Sam in Arnhem, deed ze in 1879 het praktische 

examen voor hulp-apotheker. Dat was in feite overbodig, omdat ze het 

toelatingsexamen voor de universiteit al op zak had en de examens voor leerling-
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apotheker en hulp-apotheker na invoering van de Artsenwet 1879 werden 

afgeschaft. Toch deed ze dit examen, 'voor haar vader,' zoals ze zelf schreef in 

het al eerder genoemde artikel in Evolutie: 

t Was de laatste ploeg, die zitting had voor 't hulp-apothekersexamen; daarna 

werd het afgeschaft. Ik deed dit examen omdat mijn vader het zoo gaarne wilde; 

voor mij had het niet meer waarde dan dat de verzameling diploma's die mijn 

vader van zijn kinderen bewaarde, met een werd vermeerderd.'iv 

Ze had direct kunnen opgaan voor het staatsexamen van apotheker, maar koos 

ervoor om alsnog naar de universiteit te gaan en via dat traject apotheker te 

worden. Aanvankelijk studeerde ze in Groningen, waar ook haar zuster Aletta en 

haar broer Julius -die arts was -hadden gestudeerd; later, toen de familie naar 

Amsterdam was verhuisd, studeerde ze aldaar. 

Liever in het onderwijs? 

Hoewel Charlotte tamelijk recht op haar doel -apotheker worden - af ging, leek 

het aanvankelijk toch niet haar diepste wens om haar leven aan de farmacie te 

wijden. Dat moge blijken uit het feit dat zij na haar studie meerdere keren -

tevergeefs - werk in het onderwijs trachtte te vinden. Zo liep haar sollicitatie in 

1881 naar de functie van directrice of lerares op een op te richten MMS in 

Batavia stuk op de overtuiging van de Minister van Koloniën dat in de kolonie al 

'een voldoende aantal geschikte personen' aanwezig was voor het opvullen van 

deze vacature. v Kan het zijn dat zij er niet van overtuigd was dat haar een warm 

welkom in de apothekersgemeenschap zou worden geheten? Ter gelegenheid 

van haar apothekersexamen reageerde R.J.Opwijrda, hoofdredacteur van het 

Pharmaceutisch Weekblad namelijk nogal sceptisch: 

/De tijd zal moeten leeren of de plaats eener vrouw aan het hoofd eener voor 

het groote publiek geopende apotheek is, hetgeen nog iets anders betekent dan 

in een kring, dien men beperken kan als arts op te treden. De zaak is te nieuw, 

om daarop te kunnen vooruitloopen. IVi 
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Met andere woorden, Charlotte had, althans in de ogen van Opwijrda, misschien 

maar beter ook arts kunnen worden, net zoals haar zuster Aletta. 

Hoe het ook zij, na het behalen van haar diploma stelde Charlotte haar stap op 

de arbeidsmarkt uit en probeerde een promotieplaats te krijgen bij P.C.Plugge, 

hoogleraar toxicologie en artsenijbereidkunde in Groningen. Waarom ze dat niet 

doorzette, is niet bekend en vereist nader onderzoek. In 1882 ging ze toch in 

haar vakgebied aan de slag als tweede apotheker in het Algemeen Ziekenhuis in 

Utrecht, zij het aanvankelijk in een tijdelijk dienstverband. Ze leek goed in haar 

vak, want na twee jaar werd haar een vaste aanstelling aangeboden. Vlak 

voordat dit geëffectueerd zou worden, besloot ze echter het avontuur aan te 

gaan en - in 1884 - naar Indië te vertrekken. Daar waren haar zuster Frederika 

en broers Sam, Julius en Johan Rudolf al aan het werk. Julius en Sam als arts 

respectievelijk apotheker in het KNIL, Frederika als lerares wiskunde op diezelfde 

MMS in Batavia waar Charlotte eerder tevergeefs had gesolliciteerd. Frederika 

zou gaan trouwen en Charlotte speculeerde er kennelijk op, dat zij de baan van 

haar zuster wel over zou kunnen nemen. Maar ook die vlieger ging niet op; de 

baan was al aan een ander vergeven. 

Toch apotheker 

Wellicht uit voorzorg, omdat ze misschien toch rekening had gehouden met de 

mogelijkheid naar Indië te gaan had Charlotte Jacobs wel aan de Gouverneur

Generaal van Indië officieel toestemming gevraagd -en gekregen - om haar vak 

-de artsenijbereidkunde - uit te oefenen.vii Daarom kon ze, eenmaal in Batavia, 

zonder problemen ingaan op het verzoek van een bevriende apotheker om in 

zijn apotheek in Batavia te komen werken. In de Java Apotheek te Noordwijk in 

Batavia werkte ze zes jaar, totdat ze het aandurfde om een eigen apotheek te 

openen: de Nederlandsche Apotheek in de chique wijk Menteng in Batavia. Zo 

was zij niet alleen in Nederland maar ook in Nederlands Oost-Indië een 

baanbreekster als de eerste vrouwelijke apotheker aldaar. Het duurde nog tot 

1907 voordat een tweede vrouw, mejuffrouw E. Ansingh in Oost-Indië in haar 
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voetsporen trad. In Nederland had zich intussen al de tweede afgestudeerde 

farmaceute aangemeld: in 1890 slaagde Aukje Engelina Hoen uit Groningen als 

tweede vrouw in Nederland voor het examen van apotheker. viii 

Apotheker in Nederlands Oost-Indië 

Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, waarop in verband met de beperkte 

ruimte hier niet nader zal worden ingegaan, was de gezondheidszorg in 

Nederlands Oost-Indië in het laatste kwart van de negentiende eeuw 

grotendeels in handen van de militaire geneeskundige dienst. Wel waren al 

geleidelijk tal van eigen medische diensten ontstaan van bedrijven na de 

inwerkingtreding van de Agrarische Wet van 1870. Die had een einde gemaakt 

aan het monopolie van de Nederlandsche Handelmaatschappij en de weg 

vrijgemaakt voor het particuliere initiatief. ix De vigerende wet- en regelgeving 

voor de uitoefening van de artsenijbereidkunst verschilde niet veel van die in het 

moederland, zoals vastgelegd in de Instructies voor de medische beroepen 

volgens de Geneeskundige Wet van 12 maart 1818 bij KB voor Nederland. Het 

Nederlandse diploma van apotheker was geldig in Nederlands Oost- Indië maar 

wie daadwerkelijk aan de slag wilde als apotheker, geneeskundige of 

apothekersassistent had wel een Akte van Toelating van de Gouverneur

generaal nodig. De wetgeving verschilde voor Nederlands Oost- Indië van die 

voor Nederland vooral op het in voorraad hebben en houden van 

geneesmiddelen; de apotheker in Indië diende een voorraad aan te houden die 

voor ten minste één jaar toereikend zou zijn. Hij moest te allen tijde duidelijk 

naar de voorschrijvende geneeskundigen communiceren welke middelen hij niet 

meer in voorraad had. Ook diende hij ervoor te zorgen dat hij in zijn 

laboratorium altijd die geneesmiddelen kon bereiden zoals beschreven in de 

Pharmacopoea Belgica, wat ook een grote voorraad grondstoffen impliceerde. 

Overigens traden in de herzieningen van deze wet geleidelijk de nodige 

versoepelingen in en werden de bepalingen uit het Reglement voor de 

Burgerlijke Geneeskundige Dienst uit 1882 regelmatig gewijzigd en aangepast 

dan wel aangevuld. Desondanks betekenden de wettelijk vereiste grote 
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voorraden en het feit dat men tijdens het Europees verlof een provisor diende 

in te hurende forse investeringen. Dat moet voor menig apotheker met 

vestigingsplannen een struikelblok zijn geweest. Bierman stelt dat het voor een 

particulier apotheker destijds bijna 'ondoenlijk was om financieel het hoofd 

boven water te houden.' Velen van hen gingen dan ook liever in dienst bij een 

farmaceutisch concern zoals de N.V. Chemicaliënhandel Rathkamp &Co die 

zowel groothandel was als apotheekconcern en diverse vestigingen had in de 

Indische archipel, van Batavia tot Medan en Makassar. Des te opmerkelijker is 

de stap van Charlotte Jacobs om na zes jaar een eigen apotheek te beginnen in 

Menteng. Een stap die terecht te waarmerken is als een daad van 'durf en 

onafhankelijkheidszin,' zoals haar eerste criticaster P.Opwijrda eerlijkheidshalve 

toegaf in zijn sceptische artikel in het Pharmaceutisch Weekblad na haar 

afstuderen. Dat Charlotte Jacobs financieel 'het hoofd boven water' kon houden 

staat wel vast, getuige het feit dat zij bijna vijfentwintig jaar als zelfstandig 

apotheker werkzaam was en getuige de aanwezigheid van een vermogen, dat zij 

bij testament bestemde voor het studiefonds voornoemd. Maar hoe zij dat voor 

elkaar kreeg, vereist verder onderzoek. 

Ethische politiek 

De 'vrouwenzaak' lag Charlotte, net als haar zuster Aletta na aan het hart en in 

1908 richtte ze samen met haar vriendin, de schrijfster Marie C. Kooij-van 

Zeggelen, een 'Indische' afdeling op van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, 

overigens vooral gericht op Europese vrouwen. Charlotte Jacobs was tot 1911 

voorzitster van deze groep. De ethische politiek die omtrent de eeuwwisseling 

op gang kwam bracht Charlotte Jacobs tot initiatieven die onderwijs, 

gezondheidszorg en zelfbeschikking voor de inheemse bevolking dienden te 

stimuleren. Zo richtte ze samen met anderen in 1912 de Vereniging Steun 

Onderwijs Vrouwelijke Inlandse Artsen SOVIA op en een verpleegstersopleiding 

voor inlandse meisjes. 
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In 1913 maakte Charlotte Jacobs van de Nederlandsche Apotheek een NV 

waarbij ze de aandelen behield en de leiding overdroeg aan Dr. J. Viëtor 

Siebenga. Ze keerde terug naar Nederland waar ze zich in Den Haag vestigde. 

Daar overleed ze in 1916. Bij testament had zij bepaald dat een groot deel van 

haar vermogen bestemd moest worden voor een stichting die minvermogende 

meisjes in de gelegenheid moest stellen een academische opleiding te volgen. x 

Het Charlotte Jacobs Studiefonds bestaat nog steeds en keert jaarlijks aan zo'n 

30-40 vrouwelijke studenten een toelage uit om aan een Nederlandse 

universiteit te gaan studeren. xi Het Fonds wordt beheerd en bestuurd door 

leden van de VVAO, de Vereniging van Vrouwen met een hogere opleiding. 

Joodse meisjes en onderwijs - de dochters Jacobs 

De levensloop van Charlotte laat zien dat het niet alleen de ambitieuze dochter 

Aletta was die hogerop wilde komen. In het gezin van elf kinderen haalden de 

meesten het beste uit zichzelf, niet alleen de jongens. Julius Karel {1842-1895) 

werd arts, Simon 'Sam'( 1843-1899) apotheker. Eduard (1855-1921) maakte 

gestaag carrière als ambtenaar en werd zelfs de eerste Joodse burgemeester van 

Nederland voor 1940. Johan Rudolf (1851-1906) en Herman(1869-1897) werden 

militair en namen dienst in het KNIL. Vooral Johan Rudolf was een echte 

ijzervreter en schreef over zijn belevenissen enkele boeken. Alleen broer Karel 

(1845-1875)kwam niet toe aan een carrière want hij overleed op dertig jarige 

leeftijd. Volgens zijn zus Aletta zou hij zeker een 'doctor in de wijsbegeerte' 

hebben kunnen worden. xii 

Frederika (1857-1896), drie jaar jonger dan Aletta en tien jaar jonger dan 

Charlotte, was het eerste meisje van Nederland op de schoolbanken van een 

jongens HBS. Zij behaalde als een van de eerste vrouwen de MO- akte wiskunde. 

Zij werd onderwijzeres wiskunde en boekhouden op een meisjes HBS in Den 

Haag, totdat zij naar Indië ging. Daar werd zij tijdelijk lerares op een MMS in 

Batavia, tot zij -een jaar later -trouwde en ook stopte met werken. 
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Ook de andere meisjes deden het goed. De oudste dochter Marianne (1844-

1901) begon aan een opleiding tot onderwijzeres; de enige mogelijkheid in die 

dagen voor meisjes uit de gegoede burgerij om hogerop te komen. Na de lagere 

school konden meisjes naar de Nuts- naai- en breischool, om zich voor te 

bereiden op het huwelijk en moederschap. Wie onderwijzeres wilde worden 

deed overdag op een school praktijkervaring op en zat 's avonds over de theorie 

gebogen. Marianne trouwde in 1866 met de officier van gezondheid Louis van 

Coevorden en stopte toen, naar goed negentiende-eeuwse tradities, met haar 

studie en wijdde zich aan het huwelijk en gezin. 

Alleen Emma (1848-1913) bleek over onvoldoende geestelijke vermogens te 

beschikken, of, zoals haar zus Aletta het later in haar Herinneringen omschreef: 

"slechts een van het elftal bleek voor welke opleiding dan ook, ongeschikt. Alle 

pogingen om haar althans enigszins te wapenen voor den strijd om het bestaan, 

mislukten, meer door onmacht dan om onwil."xiii 

Joods_geloof 

Deze observatie van Aletta is tekenend voor de wijze waarop in de Joodse 

culturele traditie tegen ontwikkeling van vrouwen werd aangekeken. Onderwijs 

en opleiding was van oudsher een belangrijk punt in de Joodse culturele traditie. 

Dat gold zeker voor Abraham Jacobs, die er vast van overtuigd was dat alleen 

een goede opleiding een mens verder kon helpen in de wereld. Hij was een 

bewonderaar van John Stuart Mill en wist zich daarin gesteund door de 

Groningse hoogleraren B.D.H.Tellegen en B.H.C.K. van der Wijck. Volgens zijn 

dochter Aletta, zoals beschreven in haar Herinneringen voornoemd, heeft 

Abraham Jacobs er altijd op gehamerd dat zijn dochters streefden naar 

economische zelfstandigheid. Onder meer zou Tellegens brochure De toekomst 

der vrouw (1870) hem van de noodzaak daarvan overtuigd hebben. Daarin wordt 

een somber toekomstbeeld geschetst waarin veel vrouwen ongehuwd blijven. 

Abraham Jacobs vreesde dat zijn dochters ten laste zouden komen van hem en 

zijn zoons als ze niet trouwden en niet voor zichzelf konden zorgen. xiv 
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Het bijzondere is dat dit Joodse gezin wat ambitie en opleidingsniveau van het 

vrouwelijke deel niet op zichzelf staat. Diverse onderzoekers die studie maakten 

van opvoeding en emancipatie van Joodse meisjes in de negentiende eeuw, 

stellen vast dat 'in studies van de geschiedenis van de vrouwenbeweging van 

individuele feministes en voorstanders van een betere opleiding voor meisjes de 

Joodse achtergrond steeds weer genoemd wordt.xv In de tweede helft van de 

negentiende eeuw was de participatie van joodse meisjes aan middelbaar en 

hoger onderwijs relatief hoog in Europa, vergeleken met het totale aantal joden 

in de bevolking. In 1930 was in Nederland onder de weinige vrouwen met een 

academische titel 3,8 % joods, terwijl het aandeel van de joden in de bevolking 

boven de 20 jaar 1, 7 % was. xvi 

Lemen en Lehren 

De meeste auteurs verwijzen naar de sterke Intellectualistische traditie in de 

joodse cultuur. Lernen (onderwijzen) en /ehren (leren) hadden in de Joodse 

gemeenschap een hoge status. In de Talmoed staat immers: wie niets weet, kan 

nooit vroom zijn. Joodse jongens dienden in de Joodse leer te worden 

onderwezen om ze voor te bereiden op hun Barmitswa, voor meisjes was het 

huis de plaats om dingen te leren die met het geloof te maken hadden, zoals de 

manier waarop met voedsel diende te worden omgegaan. Vrouwen waren 

immers diegenen die verantwoordelijk waren voor de continuïteit van de Joodse 

tradities in de diaspora. 

In de ambitie, gedrevenheid, het verlangen naar én de verwezenlijken van een 

hogere ontwikkeling, tegen de stroom van de tijd in, plus de steun van de vader 

en zijn (Joodse) vrienden kan een relatie met de Joodse achtergrond van de 

zusters Jacobs nauwelijks ontkend worden. Een andere connectie valt te 

ontwaren in buitenshuis werkende vrouwen; onder joden geen onbekend 

fenomeen. Het investeren in kennis en opleiding werd door joden gezien als het 

belangrijkste vehikel om de emancipatie van de Joden te realiseren. Bijzonder is 

wel dat Abraham Jacobs zich wel bestuurlijk inzette voor de belangen van het 
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Joodse godsdienstige en maatschappelijke leven, maar zich als persoon niet 

gebonden voelde zich aan de Joodse traditionele gebruiken te houden. Hij was 

zoals Bosch beschrijft een geassimileerd man; als bestuurder Joods, in de 

buitenwereld niet Joods. xvii 

Tot slot 

De keuze om voor de farmacie te kiezen betekende voor Charlotte Jacobs een 

stap uit de schaduw van haar beroemde zus. Maar terwijl Aletta met volharding, 

bravoure en ijver actief haar eigen geschiedenis naar haar hand zette en naam 

vestigde als ' an international leader in health, suffrage and peace' xvrn zette 

Charlotte eerder een beeld neer van de manier waarop de mens zich vormt door 

de aanraking van geschiedenissen om hem heen. Achter haar 

levensgeschiedenis tekenen zich dieper gelegen geschiedenislagen af: de 

geschiedenis van de koloniale overheersing, de emancipatie van de vrouw, de 

literatuur, de politiek, de gezondheidszorg en het onderwijs. Haar levensverhaal 

is het verhaal van de balans die de mens altijd weer weet te vinden tussen 

vooruitgang en tegenslag, tussen continuïteit en samenhang, tussen plicht en 

ambitie. 

Java apotheek, Noordwijk ca. 1895-1905 

1 C. Jacobs, "Een baanbreekster" -Evolutie 11/14-1906 
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2 Evolutie werd in 1893 opgericht door Wilhelmina Drucker en Dora Schook-Haver, aanvankelijk als orgaan van de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht en de Vrije Vrouwenvereniging, na 1879 met een iets bredere doelstelling 
getuige de ondertitel: Weekblad voor de Vrouw. 
3Wetswijzigingen van de wetten van 1 juni 1865; Missive van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 mei 
1867;. Zie ook: Pharmaceutisch Weekblad 9 juni 1867. Deze toezegging deed de minister na herhaalde verzoeken 
vanuit de (farmaceutische) samenleving en op aandringen van Mevrouw A.M.Storm-van der Chijs. 
4 Ibidem. 
5 RA, archief Koloniën 1850-1900, brief aan Charlotte Jacobs 8 november 1881, nr 325. 
6 Pharmaceutisch Weekblad, 3 juli 1881. 
7 RA,, archief Koloniën 1850-1900. Bij besluit van 21 oktober 1884 gaf de Gouverneur Generaal Charlotte Jacobs 
toestemming de artsenijbereidkunst uit te oefenen in Nederlands Oost-Indië. Cf Pharmaceutisch Weekblad 21/32, 
7 december 1884. 
8 l.de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap, Van Gorcum, 1998. 
9 Voor meer inzicht in de medische wet- en regelgeving in de 19e eeuw verwijs ik naar de dissertatie van 
A.I.Bierman: Van artsenijmengkunde naar artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de 
negentiende eeuw, Amsterdam, Rodopi, 1988 en haar essay "De farmacie en het apothekersberoep in Nederlands
Oost Indië "tgv de Farmaceutisch Historische dag 14 september 2004. 
1°Testament Charlotte Jacobs 17 april 1914 ten overstaan van notaris Mr. S.K.D.M van Lier, Den Haag. 
11 Volgens opgave website Charlotte Jacobs Studiefonds http://www.hetcharlottejacobsstudiefonds.nl/ 
12 A.Jacobs, Herinneringen, 1924. 
13 Ibidem. 
14John Stuart Mill, The subject of women, Londen, 1929. Cf. Eva Wolff e.a. De onderwerping van de vrouw. Boom, 
Meppel/ Amsterdam, 1981. 
15 M.Rietveld - van Wingerden e.a., Education and the emancipation of Jewish girls in the nineteenth century: the 
case of the Netherlands. History of Education Quarterly 44(2), 202-221. 
16 De Wilde, 1998; 46. 
17 M.Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid, Aletta Jacobs 1854-1929. Balans, Amsterdam, 2005. 
18 Aletta Jacobs, Memories. My Life as an international leader in health, suffrage and peace. New York, 1996. 

Vermoedelijk woonhuis van Charlotte Jacobs 

Noorderstraat 17 en hoger doktershuis 
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P. H. Vree, Maasland 

Inleiding 

In 2012 bestond de stadsapotheek van Dordrecht 250 jaar. Die verjaardag is gevierd 
met een symposium dat samenviel met de ingebruikname van een nieuwe afdeling 
bereidingen van de apotheek van het Albert Schweitzerziekenhuis, destijds de 
stadsapotheek. 
Over de geschiedenis van de stadsapotheek viel in de bulletins van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux al eerder het een en ander te lezen. Zie 
daartoe de publicatie van Van de Rest uit 1985, geschreven ter gelegenheid van het 
700-jarig bestaan van het Gemeenteziekenhuis, de 
opvolger van het Sacramentsgasthuis, waaraan de stadsapotheek was verbonden 
(1). Ook over de officina-apothekers van Dordrecht is een artikel in het bulletin 
beschikbaar. Brans beschreef in 1953 de totstandkoming van de confrérie 
(broederschap) van de apothekers in Dordrecht in 1666 (2). 
Bij de viering van het 250-jarig bestaan van de stadsapotheek is vooral aandacht 
besteed aan een aantal stadsapothekers die een opvallende bijdrage aan de 
farmacie hebben geleverd. In het onderzoek kwamen ook veel 
wetenswaardigheden naar voren over de broederschap der apothekers. Onder de 
namen 'confrérie', later collegium pharmaceuticum met de naam Pharmacia et 
Concordia, bestond in Dordrecht tenminste 200 jaar een verband van plaatselijke 
apothekers. 
In dit artikel zal het wel en wee van de farmaceutische stand in Dordrecht worden 
belicht vanuit twee gezichtspunten, namelijk maatschappelijke kwesties, zoals de 
voorziening met geneesmiddelen aan de arme stadsbevolking en de rol van 
overheden daarin, alsmede wetenschappelijke vorderingen, met name de 
introductie van natuurwetenschappelijke inzichten in de praktijk. 
De 'Confrérie der Aptekers', het Collegium Pharmaceuticum 'De broederschap' 
werd in 1666 opgericht, 11 jaar nadat het dringende verzoek daartoe reeds was 
gericht tot het stadsbestuur. Er zijn notulen bewaard gebleven zodat wij thans enig 
inzicht hebben in de zaken die toe aan de orde waren. In het Regionaal Archief van 
Dordrecht bevindt zich ook een zogenoemd ' Kort Overzicht van het 
Tweehonderdjarig bestaan van het Collegium Pharmaceut. Te Dordrecht' in 1866 
geschreven door de stadsapotheker Hegland, die toentertijd secretaris van het 
Collegium Pharmaceuticum Pharmacia et Concordia was (3). De volgende passages 
zijn ontleend aan dit 'Kort Overzicht'. 
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"In eenige steden van ons vaderland, bestonden er reeds voor het jaar 1666, door 
de regering, erkende, vereenigingen van Apothekers, ingesteld met het doel, om de 
aankomende kunstbeoefenaren niet toe te laten tot de beoefening der Pharmacie, 
dan na alvorens het bewijs geleverd te hebben, van eenige jaren in het vak 
werkzaam te zijn geweest, ja, in sommige steden zelfs niet, dan na door eene proeve 
van hunne, Nkonst ende wetenschaplî te hebben doen blijken. Dewijl op den tijd, 
waarvan ik hierboven gewaagde, in deze (onderstreept in het handschrift) stad aan 
niemand, hoe onbekend ook met het vak, eenige belemmering in den weg stond, 
om ene Apotheek op te rigten, vreesden de gevestigde Pharmaceuten, dat hun getal 
bovenmatig zou toenemen, om welke reden ze besloten gezamenlijk aan de Heeren 
van den Gerechte een request in te dienen, dat nog heden in het archief aanwezig 
is. Dit request behelst het verzoek, dat niemand zich in het vervolg als Apotheker zal 
mogen vestigen dan de gene, die aan de Confrérie de bewijzen zal hebben 
overgelegd, van vijf jaren zich in het vak te hebben geoefend, waarvan drie jaren 
bepaald in eene Apotheek binnen deze stad. 
Dit verzoek werd op den 13e April 1666 door de regering in handen gesteld van eene 
Commissie, bestaande uit de Heeren Hugo Repelaer & Adriaan van de Graaft 
bijgestaan door de doctoren Willem Lang/ij en Johan 't Jong. Den volgenden dag, 
zijnde 14 April 1666, resolveerden de Heeren van den Gerechte, na het rapport van 
de bovengenoemde Commissie te hebben gehoord, "dat van nu voortaan niemand 
't zij inheemsch 't zij uitheemsch binnen de stad de voornoemde excercitie van de 
Pharmacie ofte Apothecarie zal mogen opstellen veel minder publieken winkel 
opstellen ofte geadmitteerd worden tenzij hij drie jaren aan den anderen als 
leerknecht op een winckel binnen deze stad hebben gestaen en nog twee jaren 't zij 
binnen of buijten daarenboven, in 't geheel vijf jaren de konst gehanteerd. 11 

Over de bekwaamheid en de nauwgezetheid van de apothekers schreef Hegland : 
✓/Het zeer spaarzame licht dat de wetenschap in dien tijd over de Pharmacie 
verspreidde in aanmerking genomen, waren het kundige mannen en ging de 
bevordering der kennis hen niet weinig te harte. Dat blijkt o.a. daaruit, dat toen de 
Pharmacopoea Amstelodamensis niet meer aan de behoefte voldeed, zij eene 
Pharmacopoea Dordracena in het licht gaven in het jaar 1708, die later door eenen 
vermeerde reden en verbeterden druk werd gevolgd, dat zij in 1749 de 
zoogenaamde proeve instelden; dat zij de apotheken inspecteerden en bij gebrekkig 
bevinden opnieuw inspecteerden, niet alleen, maar dat zij besloten om toen de 
Dordtsche Pharmacopoea voor het eerste van kracht was, den gehelen namiddag te 
wijden aan het onderzoek van ééne Apotheek. Zoowel als uit de bepaling van het 
oude reglement waarbij niemand bevoegd was om de zoo zamengestelde 
Mithridatum en Theriacum te bereiden dan alvorens de ingrediënten aan eene tot 
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dit doel aangestelde Commissie te hebben doen examineren of alles behoorlijk 
'eligeert ende gemandeerf was. Deze Commissie vertoefde dan zoolang tot zij 
overtuigd was dat er in de bereiding niets was vergeten. Het aanleggen van de 
Hortus Medicus behoort mede hier niet te worden voorbijgegaan. H 

Hegland beschreef ook de problemen met de naleving van het reglement, de 
grensconflicten met de chirurgijnen, de medische doctoren en de drogisten. Ook 
memoreert hij de feestelijkheden en de vriendschappelijke omgang tussen de acht 

apothekers van Dordrecht. Toen het gilde definitief werd opgeheven gingen de 
apothekers verder als collegiaal genootschap. Hij schreef daarover: 
/✓Hoewel in het jaar 1806 de Privileges vervallen waren en ene nieuwe orde van 
zaken tot stand was gekomen gaf het genootschap/ in zijn hernieuwde bestaan 
onder de zinspreuk Pharmacia et Concordia/ ook blijk van een hernieuwd leven voor 
de wetenschap/ door het bijwonen van lezingen in de scheikunde door Doctor 
Onnen en het later bij de regering (van de stad/ PV) herhaalde malen helaas zonder 
goed gevolg/ aandringen op het beroepen van een lector in de Scheikunde alhier. 
Ware het niet dat ik op hededaagsen gebied zou treden/ ik zou gewag moeten 
maken van de leesinrigting waartoe door het genootschap op voorstel van den Heer 
D. Blankenbijl in het jaar 1823 besloten werd. n 

Het valt op dat het 'Kort Overzicht' var,i Hegland niets vermeldt over de oprichting 
van de stadsapotheek. Toch was dit een gebeurtenis die bij de officina-apothekers 
in Dordrecht de nodige beroering veroorzaakte. 

De stadsapotheek van Dordrecht 
In 1762 besloten de regenten van Gasthuis een stadsapotheek op te richten (4). 
Belangrijke redenen waren de afnemende welvaart en de toename van zwervers 
uit de zuidelijke Nederlanden, voornamelijk soldatenweduwen met hun kinderen, 
die na de Oostenrijkse successieoorlog hun toevlucht zochten tot het rijkere 
Holland. De zieken onder hen meldden zich voor hulp bij het Gasthuis. Ook de 
diaconieën herkenden de problemen, want er kwamen steeds meer armen. Reeds 
langer hadden de heren regenten hun zorg uitgesproken over de hoge rekeningen 
van de apothekers die vanuit hun officinae het Gasthuis van geneesmiddelen 
voorzagen. Nu waren de omstandigheden gunstig want onlangs waren twee 
apothekers overleden die geneesmiddelen leverden, de ene aan de verpleegden in 
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het Gasthuis en de ander aan de bedeelden door de diaconie. De contracten waren 
daarmee beëindigd. De burgemeester achtte de tijd rijp om zelf een apotheek te 
stichten, een apotheek uitgaande van het stadsbestuur en de diaconieën 
gezamenlijk om het gasthuis, het weeshuis, het armhuis, de beide Heilige
Geesthuizen en het krankzinnigenhuis van geneesmiddelen te voorzien. Met een 
bedrag van ruim 6000 florijnen zou de apotheek kunnen starten als bijgebouw bij 
het Gasthuis aan de Visstraat. Met het lokkende vooruitzicht op kostenbesparing 
legden alle deelnemers een bedrag in. 

Vooral de diaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente was verlost van 
een zware last. 

De eerste stadsapotheker 
Een belangrijk punt van bespreking was of er eigenlijk wel een apotheker moest 
komen, of een goede apothekersknecht ook niet volstond. De voorzitter, de 
burgemeester, stelde dat zulks inging tegen de keur en de ordonnanties van het 
stadsbestuur. Dan maar een net afgestudeerde, goedkope apotheker. 
Aldus werd besloten, maar de aangestelde apotheker kreeg slechts een contract 
voor 6 jaar, ook moest hij ongehuwd en inwonend zijn in het gasthuis. Hij kon vrije 
kost en inwoning krijgen, maar koffie en thee moest hij zelf betalen. Of er een 
leerling als knecht kon worden aangetrokken stond ook nog te bezien. Op deze 
voorwaarden begon Jodocus van Laren op 1 december 1762 als eerste apotheker. 
Hij behoefde geen proeve van bekwaamheid af te leggen en mocht daarom geen 
lid worden van het apothekersgilde. Visitatie van collegae vond evenmin plaats, het 
toezicht op zijn functioneren was opgedragen aan de beide stadsdokters. Hij stond 
dus niet onder het toezicht van het Collegium Medicum dat het Gerecht van de stad 
Dordrecht zeven jaar eerder in 1755 had opgericht en waar de praeses en de scriba 
van de 'confraterie der apothecars' deel van uit maakten (5). Wel ontving Jodocus 
van Laren een complete instructie. (Zie voor de tekst hiervan het artikel van Van de 
Rest uit 1985 (1)). 
Een half jaar later kreeg hij Jacobus van der Meer als knecht. Jodocus zal als 
ongehuwde jongeman, inwonend in het Gasthuis en voor elk verblijf daarbuiten van 
toestemming van de binnenvader afhankelijk, een nogal geïsoleerd bestaan hebben 
geleid. Het beroepsmatig contact met zijn vakbroeders was eveneens geblokkeerd. 

Een stadsapotheker en zijn bediende 
Zes jaar later vertrok Jodocus van Laren om officina-apotheker te worden en te 
trouwen. Zijn opvolger kreeg al spoedig ongenoegen met de binnenvader van het 
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Gasthuis over het beheer van de sleutel van de apotheek en kon vertrokken. Er 
moest dus een nieuwe jonge apotheker komen. Jacob van Gelder opteerde 
daarvoor, maar moest eerst een praktijkexamen afleggen. De opgave was het 
bereiden van een scheikundig preparaat. Hij slaagde en werd in 1772 benoemd tot 
stadsapotheker. Helaas stond hem geen leerling ter beschikking. Hij moest voor 
hulp een beroep doen op de binnenvader die hem een herstellende patiënt 

aanwees. Van Gelder wilde zich echter wel nauwgezet houden aan de voorschriften 
van de Pharmacopoea Dordracena {1709), maar ondervond het probleem dat zijn 
hulpkrachten het Latijn niet machtig waren. Van Gelder maakte van de nood een 
deugd. Hij sneed het farmacopee-boekwerk open en doorschoot het met blanco 
vellen waarop hij alle teksten in fraai handschrift in het Nederlands vertaalde. Hij 
beschreef alle enkelvoudige middelen (simplicia), de plantendelen, de kruiden, de 
middelen van dierlijke herkomst, zouten, metalen, stenen, verklaarde ook de maten 
en gewichten en maakte voorschriften voor de bereidingen. (Dit boekwerk annex 
handschrift 
is thans nog te raadplegen in het Regionaal Archief van de stad Dordrecht (6).) Aldus 
kon zijn tijdelijke knecht hem helpen bij het werk in de kruidentuin naast de 
apotheek en de bereidingen in het laboratorium van de apotheek. 

Van gilde naar genootschap 
In de periode van de Bataafse Republiek werden de gilden afgeschaft. In Dordrecht 
werd de "confratery der apothecars" formeel pas op 16 juli 1806 ontbonden (7). De 
apothekers besloten op 22 augustus 1806 verder te gaan als genootschap 
Pharmacia et Concordia en vermeldden dat leden zijn: 
//alle 'Apothecars' die hun examen hebben gedaan (hoewel met een ander 
geassocieerd zijnde en dus nog geen gehele winkel voor haar rekening hebben}, 
alsmede de Apothecars in het Gasthuijs Apotheek zodraa zijn gehele examen heeft 
gedaan. "(8) 
Daar zal Jacob van Gelder die inmiddels officinaapotheker in Dordrecht was 
geworden zeker toe bijgedragen hebben. Al spoedig werd het een vaste gewoonte 
om als gezelschap elke eerste vrijdag van de maand om 6 uur 's avonds, ook zonder 
noodzaak, bijeen te komen. 
Het in 1755 door het stadsbestuur ingestelde Collegium Medicum werd eveneens 
pas in 1806 ontbonden. Daarvoor in de plaats kwam de 'Plaatselijke Commissie voor 
Geneeskundig toevoorzigt', die weer onder rechtstreeks toezicht stond van de 
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Departementale, later Provinciale, Commissie van geneeskundig onderzoek van 
Holland die eveneens in Dordrecht resideerde (7). Vanaf dat moment viel ook de 
stadsapotheek en de daar werkzame apotheker onder het nieuwe toezichtregiem. 
De plaatselijke commissie had naast haar taak om te inspecteren, ook te zorgen 
voor onderwijs en het bevorderen van de gezondheid. Het afnemen van examens 
werd later een taak van de Provinciale Commissie. De genoemde commissies 
schonken ook aandacht aan de verbetering van de openbare gezondheid. Met de 
inwerkingtreding van de wet betreffende het geneeskundig staatstoezicht op 1 
november 1865 hielden deze commissies van rechtswege op te bestaan. 
Vermeldenswaard is dat de stadsapotheker, later officina-apotheker, Blankenbijl, 
een verdienstelijk lid was van de Plaatselijke 
commissie, later ook van de Provinciale Commissie. 

Dirk Blankenbijl (1795 -1873) 
De komst van Dirk Blankenbijl markeerde een omslagpunt in de beoefening van de 
artsenijbereidkunde in Dordrecht. Hij werd in 1822 benoemd tot stadsapotheker, 
een functie die hij pas twaalf jaar later vaarwel zegde om in de officina, eveneens 
te Dordrecht, zijn beroep als apotheker te gaan uitoefenen. Zijn voorganger was op 
staande voet ontslagen wegens onzedelijk gedrag (hij had het aangelegd met de 
ziekenmoeder van het gasthuis). De stadsapotheek verkeerde reeds jaren in diep 
verval. De tijden waren ongunstig en de armoede was groot. De bestuurders van 
stad en land braken zich het hoofd over de dure geneesmiddelen. Dat blijkt uit de 
brief die de Minister van Binnenlandse Zaken namens Koning Willem I in 1829 aan 
alle provincies schreef met de dringende wens dat er Armen-apotheken, ook wel 
pauperfarmacopees genoemd, zouden worden opgesteld (9). In de brief uit naam 
van de Koning valt te lezen: 'Het weldadige oogmerk der Regeering in het uitgeven 
van eene Armen-apotheek is te zorgen dat het grootst mogelijke aantal behoeftige 
zieken met de minst mogelijke kosten van goed en deugdzame geneesmiddelen 
worde voorzien.' Een van de eerste maatregelen in Dordrecht was de uitbreiding 
van de kruidentuin zodat de inkoop van dure simplicia niet meer nodig was. 
Dirk Blankenbyl was de vertegenwoordiger van de nieuwe generatie. Hij zette de 
voornoemde kruidentuin op, maar meer nog: hij was chemicus en zeer bedreven in 
het bereiden van chemische preparaten, zo goed zelfs dat hij van het bestuur van 
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het gasthuis vergunning kreeg die voor eigen rekening te verkopen. Dat was 
opmerkelijk, want in de instructie voor de stadsapotheker stond duidelijk dat deze 
niet aan patiënten uit de stad mocht afleveren. Blankenbijl leverde dus kennelijk 
aan zijn collegae officina-apothekers. Blankenbijl genoot nog een gunst: hij mocht 
trouwen en buiten het gasthuis gaan wonen. In 1834 nam hij ontslag en vestigde 
zich als officina-apotheker, maar daarna was zijn rol niet uitgespeeld. Hij werd lid 
van de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt. 
In die hoedanigheid kwam hij de stadsapotheek nog herhaaldelijk visiteren. 
Zijn optreden en functioneren markeerde het begin van, met name de 
scheikundige, wetenschap in de farmacie. Blankenbijl was zeer goed op de hoogte 
van de nieuwe ontwikkelingen. In 1827 publiceerde hij het boek 'Handleiding tot de 
beoefening der artsenijmengkundige Scheikunde, of Grondbeginselen der 
pharmaceutische Chemie' (10). In 1828 volgden nog twee delen, in totaal bijna 1000 
pagina's. Het boek kreeg goede recensies (11). Zijn wetenschappelijke 
belangstelling bleek ook uit het feit dat hij in1827 lid werd van 'Het Bataafsch 
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam'(12, 13). Hij 
diende aldaar ook een voorstel in om onderzoek te doen naar het opsporen en 
verwijderen verontreinigingen met hogere alcoholen in brandewijn. 
In die tijd kwamen voor het eerst kwantitatieve chemisch-analytische bepalingen in 
omloop. 
Blankenbijl en zijn opvolger Gerrit K·ouwens hadden een voor die tijd goed 
geoutilleerd laboratorium ter beschikking. De visitatierapporten die zijn bewaard 
gebleven oordeelden zeer positief. De burgemeester en de Gouverneur, resp. de 
Commissaris des Konings bezochten de stadsapotheek respectievelijk in 1844, 1852 
en 1860. Het laboratorium werd tot 1861 gebruikt bij het afnemen van examens 
(14). Daarna voldeed het laboratorium kennelijk niet meer aan de eisen. 
De notulen van het Collegium Pharmaceuticum Pharmacia et Concordia van 6 
september 1822 vermeldden (15): "De President wordt namens de vergadering 
verzogt, om den Heer Blankenbijl die als Apotheker in het Gasthuis benoemt is, het 
lidmaatschap van onze Vergadering aan te bieden. H 

Blankenbijl woonde op 1 november 1822 voor het eerst de vergadering bij. Hij nam 
in dat gezelschap als spoedig een voorname plaats in. Een jaar later stelde hij voor 
een leesgezelschap op te richten. Uit de notulen 7 november 1823: 1/8/ankenbijl 
stelt voor om 'bij wijze van leesgezelschap zodanige ( .... ) onder de leden in omloop 
te brengen welke tot vermeerdering van kennis ons vak dienstbaar zouden kunnen 
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zijnn. Dit voorstel werd op 5 december 1823 eenstemmig geaccordeerd. Er was een 
Concept-Reglement (van de leesvereniging} opgesteld en er werd voorzien in een 
Directeur, i.c. Blankenbijl. 
Regelmatig kwam het aanschaffen van nieuwe tijdschriften en boeken aan de orde, 
bijv. op 3 november 1837: Handboek der Geneesmiddelen van Prof. De Vriese. Op 
5 april 1841: ✓/Na stemming blijven de volgende tijdschriften in de leesportefeuille: 
Repertorium van Buchner, Journal de Pharmacie, Konst en Letterbode, Jaarbericht 
van Berzelius, Pharmaceutisch Chemisch Archief. 11 

Op 4 juni 1847: "Stockhardt's Scheikunde van het onbewerktuigde en bewerk
tuigde Rijk," vertaald door J.W. Gunning, een in die dagen zeer wijd verspreid 
en gerespecteerd handboek (14). 
Blankenbijl was als commissaris ook belast met de Hortus Medicus. Hij stelde aan 
de orde dat de Hortus achterliep in vergelijking met die van andere steden. Ook gaf 
hij aan dat de classificatie van Linnaeus niet werd gehanteerd. Zo werd er op 1 
september 1837 uitgebreid over de Hortus gesproken: /✓dat een nauwkeurige 
beschouwing van de Hortus Medicin- hem overtuigd heeft dat de tijd tot tijd 
ingekomen klachten wegens verkeerde plaatsing der planten - wegens het stellen 
van valsche in plaats van echte plantensoorten - wegens het gemis van 
onderscheidene geneeskrachtige en het voorkomen van minder doelmatige 
plantensoorten alleszins overeenkomstig de waarheid zijn; zodat een herziening in 
het veranderen van de Hortus zeer wenschelijk en noodzakelijk wordt en tot dat 
einde voorstelt om maatregelen te nemen tot het behoorlijk onderbrengen van 
genoemde Hortus, bestaande vooreerst: 
- In het vervaardigen van een nieuwe Catalogus Plantarum, waarop alle medicinale 
planten en de aanverwante soorten zullen geplaatst worden, die overeenkomstig de 
plaatselijke gesteldheid van den Hortus aldaar kunnen gekweekt worden; en ten 
tweede: 
- In eenen vernieuwden aanleg van de Hortus en wel in regte paden en 
plantenbedding, als doelmatiger zijnde voor de beoefening der planten dan de 
tegenwoordige inrigting. 
Vervolgens gaf de voorstel/er dezer ter vergadering de keuze of de rangschikking of 
verdeeling in den te vernieuwen Hortus zal gescheiden volgens het natuurlijk 
Systema van Lindley of naar het gewijzigde geslachtsstelsel van Linnaeus." (15) 
Blankenbijl vervulde gedurende zijn leven afwisselend de functies van secretaris, 
penningmeester en voorzitter van het genootschap. Na zijn overlijden op 4 april 
1873 verscheen in het Pharmaceutisch Weekblad het volgende bericht (16): 
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//Dordrecht, 10 April 1873, 
Op den 4en dezer overleed alhier de Heer Dirk 8/ankenbijl in den ouderdom van bijna 
78 jaren. Sedert meer dan een halve eeuw was hij een waardig beoefenaar der 
Pharmacie en bekleedde als Apotheker, eerst in het Stedelijk gasthuis en later in 
eigen zaak, eene eervolle plaats. Door allen die hem gekend 

hebben bemind en geacht om zijne rechtschapenheid en zijn deugdzamen wandel, 
was hij ook een sieraad van zijnen stand, waarvan velen kunnen getuigen die hem 
van nabij kenden of eene wetenschappelijke opleiding van hem genoten hebben; en 
zeker zal het niet overdreven zijn te zeggen, dat hij door zijn letterkundigen arbeid 
een belangrijken aanstoot heeft gegeven tot de beoefening der Scheikunde, die in 
het begin onzer eeuw nog slechts weinig medewerkers vond. 
Dat zijne kennis op prijs gesteld werd, blijkt ook uit de benoeming tot lid van de 
voormalige Provinciale Commissie van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht in 
Zuid-Holland, waarbij hij een reeks van jaren als Secretaris fungeerde. Eene 
onvermoeide werkzaamheid was hem eigen, zoodat hij nog tot weinige weken vóór 
zijn dood met volhardenden ijver arbeidde. Zijne kunstbroeders betreuren in hem 
een geachten vriend en medewerker en het alhier gevestigd Apothekersgezelschap 
Pharmacie et Concordia verliest in hem een waardigen voorzitter. Gisteren werd zijn 
stoffelijk overschot door de leden, daarvan ten grave gebracht. Zijne nagedachtenis 
zal bij allen die hem gekend hebben in zegenend aandenken blijven. Moge zijn 
voorbeeld vele navolgers vinden." 

Jan Hegland (1832-1882) 
Jan Hegland schreef, als secretaris van het genootschap Pharmacia et Concordia 
hiervoor genoemd, het 'Kort Overzicht van het Tweehonderdjarig bestaan van het 
Collegium Pharmaceut. te Dordrecht'. 
Hij werd op in 1860 benoemd tot stadsapotheker. Hij was voordien werkzaam als 
assistent in een officina-apotheek te Dordrecht. Zijn benoeming was de inzet van 
een conflict tussen de regenten van het Gasthuis en het stadsbestuur. Hegland had 
aanvankelijk ook aanvaringen met de binnenvoogden van het Gasthuis. Hij was 
namelijk zeer ontevreden over het staken van de examens in de stadsapotheek en 
liet zich daar dusdanig over uit dat het hem op een reprimande van de regenten 
kwam te staan. Later kalmeerde hij kennelijk en zagen de bestuurders zijn 
kwaliteiten. Met succes stelde hij nieuwe aanschaffingen voor, zoals kooktoestellen 
en het gebruik van stoom als energiebron. 
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In 1862 leverde de inspectie van de stadsapotheek, uitgevoerd door Blankenbijl en 
twee geneesheren, een lovend resultaat op. Daarmee konden examens weer plaats 
vinden in de stadsapotheek. De inspecteurs hadden vastgesteld dat het 
laboratorium volkomen voldeed aan de stand der wetenschap en de dagelijkse 
geneeskundige en heelkundige praktijk. Hegland bracht aldus de apotheek weer tot 
grote bloei. Hij onderzocht het water uit de regenton dat in de apotheek en het 
gasthuis gebruikt werd op loodgehalte, kennelijk afkomstig uit de dakgoten, en 
schafte een filtreerapparaat aan om lood met houtskool uit regenwater te 
verwijderen. De binnenvoogden bepaalden daarna dat in het gasthuis alleen water 
dat door de apotheker was goedgekeurd gebruikt mocht worden. Hegland vertrok 
op 1 november 1866 na een dienstverband van zes en een half jaar om drie 
maanden later te kunnen trouwen. Hij vestigde zich later te Utrecht, waar hij zich 
als onderzoeker liet kennen. Ook was hij lid en secretaris van commissies die het 
apothekersexamen afnamen en lid van de adviesraad van het Geneeskundig 
Staatstoezicht (17}. Ook bij zijn overlijden in 1882 werd in het Pharmaceutisch 
Weekblad gewag gemaakt van zijn verdiensten. 
In het regionaal archief van Dordrecht zijn over het Collegium Pharmaceuticum 
Pharmacia et Concordia na 1866 geen notulen meer te vinden. 

Mej. Dr. K.J. Hommes (1906-1982) 
In 1933 rapporteerde de geneesheer-directeur van het Gast- en Ziekenhuis aan het 
bestuur van hetziekenhuis dat de stadsapotheker J. Logger plotseling was 
overleden. 
Het bestuur deed weer onderzoek naar de mogelijkheid om de apotheek te leiden 
zonder apotheker. 
Wederom was het antwoord van het Staatstoezicht negatief. Het bestuur besloot 
over te gaan tot het aanstellen van een vrouwelijke apotheker. De voornaamste 
reden waren de lagere salariskosten. Aldus werd in 1934 Mej. K.J. Hommes 
aangesteld als stadsapotheker, met het beding dat ontslag zou volgen 
indien zij in het huwelijk trad. Zij kreeg de beschikking over 2 apothekersassistentes 
en 1 knecht. Een jaar later promoveerde Mej. Hommes bij Prof. van ltallie in Leiden 
op een analytisch-chemisch onderzoek op het terrein van de toxicologie (18). Onder 
haar leiding groeide de apotheek uit tot een volwaardige ziekenhuisapotheek die 
naar de eisen van de tijd werd ingericht. Het is zinvol vanaf die tijd de term 
ziekenhuisapotheek te gebruiken want de functie van stadsapotheek had 
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gaandeweg aan belang ingeboet. Met de komst van ziekenfondsen was de 
geneesmiddelenvoorziening voor de armen bij de officina-apotheken terecht 
gekomen. De werkzaamheden in en voor het ziekenhuis namen daarentegen in 
omvang en betekenis toe. Mej. Hommes nam deel aan bijeenkomsten van de Groep 
van ziekenhuisapothekers die in 1929 was opgericht. Daar werden 
praktijkervaringen uitgewisseld, maar ook nieuwe aanzetten gegeven om goede en 
goedkope geneesmiddelen te maken, zoals bijvoorbeeld hormoonpreparaten 
(insuline) uit slachthuisafval, waarover haar Haagse collega rapporteerde (19}. 
De betekenis van de stadsapotheek en Mej. Hommes voor de Dordtse farmacie 
bleef niettemin groot. 
Zij verzorgde in haar apotheek de opleiding tot apothekersassistente voor heel de 
regio. In 1945 bracht zij de opleiding onder in een stichting waarvan zij directrice 
werd. Tot haar pensionering als gemeenteapotheker in 1971 was zij werkzaam in 
het ziekenhuis en als opleidster. 

Tenslotte 
Dit overzicht van de geschiedenis over het wel en wee van de farmaceutische stand 
in Dordrecht laat zien dat het beroep van de apotheker zich altijd heeft afgespeeld 
in het spanningsveld van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. 
De stadsapotheek vervulde daarbij een prikkelende rol. De stadsapothekers 
verwierven na aanvankelijk een geïsoleerde positie te hebben 
ingenomen al spoedig een prominente plaats. 

Noten 
1. E.G. van de Rest, De Stadsapotheek van het Gemeenteziekenhuis, verschenen in 
Kwartaal & Teken van Dordrecht lle jaargang 1985, nr: 2/3, 24-32, eveneens 
afgedrukt in Bulletin Nr. 68 van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux, September 1985, blz. 23-34. 
2. P.H. Brans, De Dordtse Confrery der Drogbereykunst en de plaats tussen de 
andere Apothekersgilden, Pharm. Weekblad, 88e jg., (1953), 11-22, eveneens 
afgedrukt in Bulletin Nr. 5 van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux. 
3. J. Hegland, Kort Overzicht van het Tweehonderdjarig bestaan van het Collegium 
Pharmaceut. te Dordrecht, Regionaal Archief Dordrecht, archiefstuk 1075 
4. J.P. de Man, De Stadsapotheek. 1976, Regionaal Archief Dordrecht, nr. 2456. Dit 
manuscript omvat 75 bladzijden, maar vermeldt geen referenties naar 
archiefstukken. 
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5. Collegium Medicum, inleiding tot archiefstukken in Regionaal Archief Dordrecht, 
nr. 105 
6. Regionaal Archief Dordrecht, 150 Collectie van handschriften, 48 Pharmacopoea 
Dordracena galenicochimica, magistratus auctoritate munita; editio tertia multo 
auctior ed. emendatior {gedrukt door Van Braam, doorschoten met papier waarop 
de Nederlandse vertaling, mogelijk van de hand van stadsapotheker J. van Gelder) 
7. Notulenboek Genootschap Pharmacia et Concordia, Regionaal Archief Dordrecht, 
archiefstuk 1063a 
8. idem, archiefstuk 1063 
9. Pharm. Weekbl. 68e jg (1931), 134-142 
10. 'Handleiding tot de beoefening der artsenijmengkundige Scheikunde, of 
Grondbeginselen der pharmaceutische Chemie.' Door D. Blankenbijl, Stads 
Apotheker te Dordrecht, enz. In twee Stukken. lste Stuk. Te Dordrecht, bij Blussé en 
van Braam. 1827 
11. recensie in Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1827, 533-537 
12. M.J. van Lieburg, Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte te Rotterdam, 1769- 1984, Rodopi, Amsterdam, 1985, p. 36, 225 
13. Voor de betekenis van genootschappen voor de wetenschap, zie K. van Berkel 
e.a., Spiegelbeeld der Wetenschap, Erasmus Publishing, Rotterdam, 1991, p. 34 e.v. 
14. Rotterdamse leerlingen van Dr. G.J.Mulder zijn in Dordrecht geexamineerd, zo 
blijkt uit een tabel in het boek van M.J. van Lieburg "Al doende leert men, de 
Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder", Erasmus Publishing 2006. 
15. als 7 
16. R. Buzink, Pharm. Weekbl. 13 april 1873. 
17. Pharm. Weekbl. 9 (1872) nr.25, 10 (1873) nr.10 
18. K.J. Hommes, "De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed 
in verband met gerechtelijk onderzoek", Pharm. Weekbl. 74e jg (1937), 396-420 
(autoreferaat) 
19. R.Vos en J. Wolters "250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse 

Ziekenhuizen, 1999, p.40 
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H. Deelstra 

Paul Adriaan Jan Janssen geboren te Turnhout op 12 september 1926 was het oudste kind in 
het gezin van Jan Constant (0 Vlimmeren, 18 september 1895- tAntwerpen, 15 april 1970) en 
Margriet, Maria Fleerackers ( 0 Turnhout, 5 januari 1897- tVosselaar, 23 september 1973).Zij 
huwden op 16 april 1925 te Turnhout en kregen nog drie dochters Josée ( 0 1928-t1970), 
Godelieve ( 0 1930) en Kristien ( 0 1930-t1937). Paul Janssen huwde op 1 juli 1957 met Dora 
Arts ( 0 Antwerpen, 22 augustus 1936). Zij kregen vijf kinderen: drie dochters: Graziëlla 
(

0 1958), Yasmine ( 0 1960) en Maroussia ( 0 1967) en twee zonen Herwig ( 0 1959) en Pablo 
(

0 1961). 

Paul volgde de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint Jozefcollege te 
Turnhout (1937-1943). Daarna ging hij op voorspraak van zijn oom Emiel, 
jezuïet (1897-1984), de twee kandidaatsjaren natuurwetenschappen volgen 
aan de Facultés Notre-Dame de la Paix te Namur (1943-1945). De kandidatuur 
geneeskunde en het eerste en tweede doctoraat geneeskunde studeerde hij 
aan de Katholieke Universiteit te Leuven (1945-1949). Tijdens zijn tweede 
doctoraatsjaar te Leuven in 1948 ging Janssen met de steun van zijn ouders 
zes maanden naar de Verenigde Staten om als vrij student cursussen in de 
biochemie en de farmacologie te volgen aan de Cornell Medical School in New 
York (Harry Gold), aan de Harvard University in Boston (Edwin Cohn), aan de 
University of Chicago (Carl Pfeiffer,) en een zomercursus aan het California 
Institute ofTechnology in Pasadena. Hij bezocht tussendoor de laboratoria van 
enkele belangrijke farmaceutische bèdrijven zoals Searle, Upjohn en Lederle. 
Terug in België volgde Janssen zijn derde en vierde jaar geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit te Gent. Hij behaalde in 1951 het doctoraat in de 
geneeskunde met grote onderscheiding. Vervolgens moest Janssen eerst nog 
zijn legerdienst van 18 maanden vervullen. Hij vond tijdens zijn verblijf te 
Keulen in 1951-1952 de tijd om als vrij assistent aan het Farmacologisch 
Instituut van Josef Schüller (1888-1968) belangrijk farmacologisch onderzoek 
uit te voeren. Na zijn legerdienst werd hij aangesteld als vrij assistent in het 
Farmacologisch en Therapeutisch Instituut (thans Corneel Heymans Instituut) 
in Gent (1950-1956). Ondertussen kreeg hij de gelegenheid om verschillende 
buitenlandse studiereizen te maken ondermeer naar Wenen en Parijs (1951) 
en Oxford, Londen en Stockholm (1953). Hij behaalde met als promotor 
Corneel Heymans (1892-1968), Nobelprijswinnaar voor geneeskunde in 1938, 
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het Aggregaat voor het Hoger Onderwijs in de Farmacologie in 1956 met als 
onderwerp Over de pharmacologie van een reeks propy/aminen. Paul Janssen 
groeide op tussen de geneesmiddelen. Zijn vader, een succesrijke huisarts, 
had na zijn studies geneeskunde te Gent in 1921 een beurs gekregen voor 
pediatrie in Wenen. Daar leerde hij Ladislas Richter kennen. Die leidde als zoon 
van Gedeon Richter in Boedapest, Hongarije een bloeiend farmaceutisch 
bedrijf. Constant Janssen stichtte op 23 oktober 1934 te Turnhout een 
farmaceutisch bedrijf voor de verkoop van de Richter-producten, nl. de N.V. 
Produkten Richter, met als monopolie de verkoop van deze producten in 
België, Nederland en Belgisch Congo (na de oorlog werd de naam gewijzigd in 
Richter-Eupharma). Constant Janssen stopte in 1938 met zijn 
huisartsenpraktijk om zich volledig toe te leggen op zijn bedrijf. 

Al tijdens zijn studies geneeskunde was Paul Janssen ervan overtuigd geraakt, 
dat er een relatie bestond tussen de scheikundige structuur van 
geneesmiddelen en de farmacologische werking ervan. Dat zou het fundament 
worden voor zijn latere onderzoek: het synthetiseren van scheikundige 
moleculen met de bedoeling farmacologische structuur- activiteitsrelaties te 
achterhalen. Paul wilde originele farmaca synthetiseren, daarop octrooien 
nemen en met de opbrengst ervan een zelfstandig, zichzelf bedruipend 
farmaceutisch onderzoekslaboratorium oprichten. In 1953 startte Paul Janssen 
met een eigen onderzoeksafdeling binnen het familiebedrijf de. De NV 
Laboratoria Pharmaceutica C. Janssen opgericht op 5 april 1956, verhuisde op 
27 april 1957 naar het landelijke Beerse waar ze vanaf 2 mei 1958 zelfstandig 
werkte onder de naam NV Research Laboratorium C. Janssen. 

Sommige van de eerste nieuw gesynthetiseerde moleculen die in de tweede 
helft van de jaren '50 te Beerse gesynthetiseerd werden, bleken vrij vlug 
commerciële successen. De molecule R1132 of difenoxylaat gesynthetiseerd 
in 1956 betekende een echte doorbraak. Het bleek een uitstekend anti
diarreemiddel en werd gecommercialiseerd als Reasec® (in de VS als Lomotil®). 
In 1973 werd het efficiëntere loperamide (Imodium®) op de markt gebracht. 

Dr. Paul Janssen was zich zeer goed bewust van het belang van de 
internationale distributie van zijn geneesmiddelen. Hij nam contact op met 
verschillende internationale ondernemingen met in zijn achterhoofd de idee 
om zijn levenswerk in de toekomst veilig te stellen. Rond dezelfde periode 
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probeerde de Amerikaanse gezondheidsgigant Johnson & Johnson (J&J) zijn 
aandeel in de Europese farmaceutische industrie uit te breiden. J&J opgericht 
in 1886, als een familiebedrijf legde zich aanvankelijk toe op medische 
verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen en producten voor de thuiszorg. De 
hoofdzetel bevond zich in New Brunswick (New Jersey, VS). Via contacten met 
het farmacologisch laboratorium te Gent werd contact gezocht met Paul 
Janssen. Een medewerker van Janssen van het eerste uur Frans Van den Bergh 
(1914-1990) leidde de onderhandelingen. Op 17 juli 1961 werd een 
onderhandse overeenkomst bereikt tussen J&J en de familie Janssen. Vanaf 
24 oktober 1961 had J&J officieel alle aandelen van Janssen in haar 
portefeuille, het mocht vanaf 10 februari 1964 haar eigen koers mocht blijven 
varen onder de naam Janssen Pharmaceutica N.V. In datzelfde jaar werd de 
afdeling Diergeneeskunde opgericht. De afdeling Plantenbescherming werd in 
1972 opgericht. 

In Beerse ontwikkelde Paul Janssen zich tot de productiefste onderzoeker naar 
nieuwe geneesmiddelen uit de 20ste eeuw. Met 77 actieve geneesmiddelen 
van de 100.000 gesynthetiseerde moleculen groeide Janssen Pharmaceutica 
uit tot een internationale onderneming met vestigingen in meer dan 40 landen. 
De synthese van Rl00.000 en de viering van 40 jaar Janssen-research vond 
plaats in 1993. Het onderzoekswerk van Paul Janssen leidde tot de ontdekking 
en ontwikkeling van onder meer de volgende groepen van farmaca: 1. Niet
van morfine afgeleide analgetica; 2. Neuroleptica voor de behandeling van 
mentale stoornissen; 3. Geneesmiddelen tegen gastro-intestinale 
aandoeningen; 4. Geneesmiddelen tegen wormen en schimmels; 5. 
Antihistaminica voor de behandeling van allergieën; 6. Anti-aidsmiddelen 
gericht tegen resistente HIV- varianten. 

Innoverend onderzoek is essentieel voor de rentabiliteit van een 
farmaceutische onderneming, maar volstaat niet voor industrieel succes. 
Daarvoor zijn naast wetenschappelijke uitmuntendheid ook ervaring en kennis 
van economische en financiële inzichten noodzakelijk en is voldoende zakelijk 
inzicht vereist. Paul Janssen slaagde erin grensverleggend onderzoek te 
koppelen aan efficiënt management. In 1987 werd de Janssen Research 
Foundation Worldwide (JFR) opgericht. Paul Janssen trok zich in 1991 terug 
uit de dagelijkse leiding van zijn bedrijf. Het Centrum voor Moleculair Design 
(CMD), dat zich in hoofdzaak toelegde op het HIV- onderzoek met behulp van 
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krachtige computers, werd in 1996 geopend te Vosselaar. In 1999 werd de 
afdeling Plantenbescherming verruimd tot Planten - & Materiaalbescherming. 
Tenslotte fusioneerden in 2001 de Janssen Research Foundation Worldwide 
(JRF) en het Robert Wood Johnson Pharmaceutical Research Institute (PRI) 
tot één globale researchorganisatie onder de naam Johnson & Johnson 
Pharmaceutical Research & Development (J&JPRD). 

Zodra een geneesmiddel scheikundig is gesynthetiseerd heeft ze een formule 
die de structuur weergeeft en krijgt ze een chemische naam. In het dagelijkse 
leven is deze naam niet te gebruiken. Daarom wordt op basis van de 
chemische naam een generische naam gecreëerd. Deze naam moet door een 
speciale commissie van de Wereldgezondheidsraad goedgekeurd worden. De 
merknaam ® is beschermd en mag alleen door de eigenaar gebruikt worden. 
Het R-nummer dat door de nv. Janssen Pharmaceutica gebruikt wordt is de 
chronologisch gesynthetiseerde molecule, het stond voor Richter, maar thans 
voor Research. 

In de psychiatrie stonden de artsen tot in het midden van de 20ste eeuw 
machteloos tegenover psychosen, een ernstige psychiatrische aandoening. 
Deze ziekte komt wereldwijd en in alle culturen voor bij 1 op de 1000 mensen. 
In 1958 synthetiseerde Janssen de molecule R1625 of haloperidol, dat het 
volgende jaar op de markt kwam als Haldol®. Dit geneesmiddel heeft de 
psychiatrie fundamenteel veranderd. Het was de voorloper van R3345 of 
pimpamperone met als merknaam Dipiperon®. De neuroleptische familie werd 
verder uitgebreid in 1968 met R 16341 of penfluridol, dat in 1973 op de markt 
kwam als Semap®. In 1984 werd een ander neutrolepticum gevonden, dat een 
verbetering was ten opzichte van het oude Haldol®, het R64766 of risperidone. 
Na het softenondrama in 1963 en de problemen met het DES in de jaren '70, 
werd het introduceren van geneesmiddelen steeds moeilijker. De Amerikaanse 
Food & Drug Administratie begon in de jaren '80 steeds hogere eisen te stellen 
betreffende veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen. Het Risperal® 
kwam pas op de markt in 1993. Het wordt beschouwd als een revolutionaire 
stap vooruit van de tweede reeks antipsychotica. 

In 1960 werd Congo onafhankelijk en twee jaar later volgden Rwanda en 
Burundi. Veel Belgische kolonialen verlieten in die periode Afrika. Robert 
Marsboom was een oude bekende van P. Janssen: zij hadden samen dezelfde 
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humaniora gevolgd en hij was in 1951 afgestudeerd te Gent, maar dan wel als 
veearts. Na een specialisatie in het Tropisch Instituut te Antwerpen was hij 
naar Afrika vertrokken. Hij werd begin 1960 aangeworven in Beerse, waar hij 
verantwoordelijk werd voor de kweek van de proefdieren. Denis Thienpont was 
jarenlang directeur van de School voor Diergeneeskunde in Astrida (thans 
Butare in Rwanda). Hij had zich gespecialiseerd in veterinaire parasieten, 
schimmels en protozoa. Via Marsboom kwam hij bij Janssen Pharmaceutica 
werken. Hij werd aangesteld als afdelingleider van de nieuw gestichte afdeling 
Diergeneeskunde. De groep van personen uit Afrika groeide uit tot een klein 
dertigtal personen. Carlos Niemegeers had zich in Congo zelf bijgeschoold aan 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde "Prinses Astrid" te Leopoldstad en 
aan de universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Hij had zich gespecialiseerd in 
epidemiologie en farmacologie van o.a. slaapziekte en malaria. Jan Van 
Cutsem was microbioloog en Jan Van Nueten had veel ervaring opgedaan met 
tropische ziekten in een klinisch laboratorium in Leopoldstad. 

Men schat dat zowat de helft van de wereldbevolking besmet is met een of 
meer wormsoorten. Haakwormen, zweepwormen, lintwormen en zuigwormen 
leven in de bloedbaan of ingewanden van hun gastheer. In 
ontwikkelingslanden leiden hun aanwezigheid vooral tot uitputting, verminking 
of zelfs de dood. Met de komst van de verschillende parasitologen naar Beerse 
begon de zoektocht naar anti-wormmiddelen of anthelmintica. Deze 
geneesmiddelen moesten de wormen uitschakelen of doden, maar mochten 
niet giftig zijn voor de gastheer. Onvermoeid werden verschillende 
gesynthetiseerde geneesmiddelen gescreend bij een eenvoudig diermodel. In 
1963 dacht men succes te hebben met de molecule R6438, dat wormen kon 
doden bij kippen. Deze molecule bleek echter niet te werken bij andere 
diersoorten. Waarom gebeurde dit? De oorzaak moest liggen in het feit dat bij 
kippen R6438 zich omzette in een andere stof die actief was. Deze omzetting 
gebeurde niet bij andere dieren. De feces van de behandelde kippen werd 
grondig onderzocht en in 1964 werd de actieve stof gevonden en 
gesynthetiseerd: R8299 of tetramisolehydrochloride, gecommercialiseerd als 
Nemicide®. De efficiëntie van het geneesmiddel werd in 1966 gepubliceerd in 
het gerenommeerde tijdschrift Nature. In 1966 werd ook vastgesteld dat een 
van de twee stereoisomeren van de molecule, levamisolehydrochloride veel 
actiever was dan het racemisch mengsel. Deze molecule werd apart 
gesynthetiseerd als R12564 en werkte veilig. Dit geneesmiddel werd onder 
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verschillende benamingen op de markt gebracht: Ergamisol® (mens) en 
Ripercol® (dier). Het bleek echter dat niet alle soorten parasitaire wormen 
uitgeschakeld werden met deze molecule. In 1968 werd R17635 of 
mebendazole gesynthetiseerd, dat onder de merknaam Vermox® op de markt 
kwam. Deze molecule, die relatief eenvoudig gesynthetiseerd kon worden, is 
het ideale middel tegen bepaalde worminfecties en wordt thans nog altijd op 
wereldschaal gebruikt. Dankzij de inzet van Jan Van Cutsem werden de 
schimmels aangepakt. In 1967 werden de molecules R14827 (econazole) en 
R14889 (miconazole) gesynthetiseerd als antimycotica, gecommercialiseerd in 
1974 als Pevaryl® en Daktarin®. In 1968 werd het R15454 (isoconazole) 
gesynthetiseerd en in 1979 op de markt gebracht als Travogen®. In 1976 
ontdekte men dat een miconazole derivaat, een geneesmiddel opleverde dat 
door het lichaam kan opgenomen worden via de maag en de darmen en dat 
actief bleek tegen een breed spectrum van schimmels en gisten. Ketoconazole 
of R41400, zou als Nizoral® een doorbraak betekenen in de geneeskunde. Dit 
antimycoticum kan eveneens worden gebruikt door patiënten met een 
verzwakt immuunsysteem, zoals aidspatiënten en patiënten onder 
chemotherapie. 

In april 1979 werd op de campus te Beerse een internationaal congres 
georganiseerd met als titel Health Policy in Developing Countries. Het moet 
ook vermeld worden dat Janssen een pionier was op het gebied van duurzaam 
ondernemen. In 1975 werd een eigen waterzuiveringstation gebouwd, één der 
eersten in België, lang voor dat de eerste milieuwetgeving ingevoerd werd. In 
1989 werd dit station afgedekt om geuroverlast voor de omwonenden te 
voorkomen. Dit gebeurde ook bij de vier opgerichte fabrieken te Geel. Ook de 
lucht die vrijkomt in de laboratoria en de fabrieken wordt systematisch 
gezuiverd. Het koelwater wordt gerecycleerd en voor de productie van energie 
werd overgeschakeld op emissievrije producten. Verder wordt eveneens het 
afval ingezameld en verwerkt. In 1999 ontving Janssen Pharmaceutica de 
prestigieuze J&J Environmenta/ Leadership Award. 

In het gebied van de plantenbescherming werden tal van stoffen ontdekt, zoals 
het in 1975 gesynthetiseerde R49362 of propiconazole, dat in 1980 als Tilt® 
op de markt gebracht werd. Ook de diergeneeskundige interesse was nog lang 
niet verminderd. Men zocht o.a. naar een middel om coccidiose te bestrijden, 
dit is een infectie door eencellige protozoa die veel voorkomen in kwekerijen 
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van kippen en ander pluimvee. In 1984 werd diclazuril gesynthetiseerd, dat in 
1986 op de markt gebracht werd als Clinacox®, en is vrijwel het ideale 
anticoccidiosemiddel. 

Ook al leken de vooruitzichten op een grootschalige verkoop in 1986 nog niet 
zo groot, toch werd gestart met de zoektocht naar moleculen die zich richten 
op het HIV-virus, dat de oorzaak is van aids. Aids is een gezondheidsprobleem 
van wereldformaat, dat in grote delen van Afrika en Azië massaal slachtoffers 
maakt (ruim 83% van het totaal aantal van 34 miljoen seropositieve personen 
in 2009 of 15 % van de bevolking). In de loop van de jaren werden 
verschillende anti- virale geneesmiddelen tegen aids ontdekt. Dit gebeurde in 
een samenwerking van het Centrum voor Moleculaire Design, de firma Tibotec 
te Mechelen en het JRF. Het etravirine werd door Paul Janssen in 1998 ontdekt 
samen met zijn medewerker Paul Lewi (1938-2012) ook gekend als R147681 
of TMC125 dat in september 2008 op de markt kwam als Intelence®. Het 
laatste geneesmiddel dat in 2001 uit het brein van Paul Janssen kwam was 
het rilpivirine of TMC278. Het zou in september 2007 op de markt komen als 
Edurant®. Beide zijn beide vertegenwoordigers van een groep van niet
nucleoside remmers van het HIV- reverse transcriptase (de zgn. NNTRI's). Ook 
werd darunavir of TMC 114 ontwikkeld, een competitieve remmer van het HIV
protease. Het werd in februari 2007 op de markt gebracht als Prezista®. (TMC 
is de afkorting van Tibotec Medical Compound). 

Vanaf 1955 introduceerde Janssen Pharmaceutica tal van nieuwe 
geneesmiddelen. Vijf daarvan werden door de Wereldgezondheidsorganisatie 
in de lijst van 300 Essentiële Geneesmiddelen voor Ontwikkelingslanden 
opgenomen: haloperidol (neurolepticum), levamisole en mebendazole 
(anthelmintica) en miconazole en ketoconazole (antimycotica). Ketoconazole 
stond tot december 1999 op de lijst, terwijl risperidone (antipsychoticum) in 
april 2013 in de lijst werd opgenomen. Peter Piot, uitvoerend directeur 
UNAIDS, schreef na het overlijden van Paul Janssen, dat door 
wetenschappelijke innovatie niet alleen miljoenen mensen kunnen gered 
worden, maar ook dat deze kunnen geholpen worden om uit de armoede te 
geraken en hij voegde daaraan toe:" Wie zal er nu (na het overlijden van Paul 
Janssen) nog medicijnen ontwikkelen voor de derde wereld?" 
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Paul Janssen en zijn echtgenote verbleven in de tweede helft van maart 1976 
na de Culturele Revolutie (1967-1976) in de Volksrepubliek China als lid van 
een zending van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij bracht toen 
een bezoek aan de legendarische arts George Shafik Hatem (1912-1988), een 
Libanees- Amerikaanse arts die in het Xie He Hospitaal in Beijing onderzocht 
werd voor prostaatkanker. Hatem was in 1933 uit idealisme naar China 
getrokken en werd onder de naam Ma Heide een van de lijfartsen van Mao 
Zedong (1893- 1976). Ma Heide zorgde voor een ommekeer in de Chinese 
geneeskunst. Hij leidde talrijke "artsen" op (in 9 maanden) en werd een pionier 
in de bestrijding van syfilis, lepra en infecties. Janssen had een lang gesprek 
met Ma Heide dat drie dagen duurde. Er ontstond een diepe verstandhouding 
tussen beide mannen, omdat beide in de eerste plaats arts waren met een 
tomeloze ambitie om gewone mensen te helpen en als het mogelijk was te 
genezen. Hij beloofde na afloop van de gesprekken, dat hij het Chinese volk 
zou helpen om de Chinese farmaceutische industrie te moderniseren. 

Op 22 december 1978, tijdens de slotzitting van de Derde Plenaire Vergadering 
van het Elfde Centrale Comité van de Communistische Partij wist 
partijvoorzitter Deng Xiaoping (1904- 1997), de partijleden te overtuigen dat 
de economische ontwikkeling voorrang moest krijgen. In Beerse stelde men 
vast dat geneesmiddelen zoals het levamisole op de wereldmarkt verschenen, 
terwijl die niet in Beerse waren geproduceerd. Uit Australië kwamen klachten 
over de kwaliteit van de verkochte producten. Eddy De Herdt, een econoom 
die bij Janssen Pharmaceutica verantwoordelijk was voor het Verre Oosten 
stuurde een boze brief naar de Chinese ambassade in Brussel. Li Shude, 
handelsattaché en zijn echtgenote Huang Xiuzhang, die ook ervaring had in 
de handelsbetrekking van China met andere landen, nodigden De Herdt uit 
voor een bezoek aan de Chemica! Import & Export Corporation in Tianjin, een 
havenstad 200 kilometer ten oosten van Beijing. Na een gesprek met Paul 
Janssen werd ook Joos Horsten (1942-2008), burgerlijk ingenieur, aan de 
delegatie toegevoegd. Hij was door Janssen Pharmaceutica aangeworven in 
1967 en was verantwoordelijk voor het oprichten van fabrieken in Beerse en 
Geel en een 22 tal andere landen van Brazilië tot Zuid-Korea. Horsten en De 
Herdt kwamen in juni 1979 te Tianjin in contact met een dertigtal 
vertegenwoordigers van zes fabrieken uit heel China die levamisole 
produceerden (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Guilin, Tianjin en Hanzhong). 
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Luo Shijie, die de Hanjiang Pharmaceutical Factory in Hanzhong 
vertegenwoordigde, had in 1949 chemische farmacie gestudeerd aan het 
Pharmaceutical College van het Shanghai Medica! College. Hij beheerste het 
Engels goed en tijdens de ontmoeting met Horsten in Tianjian had hij begrepen 
wat deze over de productie van het levamisol had verteld. Maar Horsten had 
ook iets gezegd over het mebendazole, wat Luo erg interesseerde omdat men 
deze molecule zonder succes had trachten te synthetiseren. Hij kreeg toelating 
van zijn oversten om Horsten in België te contacteren. Hij schreef een brief 
vanuit Hanzhong, waar hij een farmaceutische fabriek opgericht had. In 
februari 1980 kwamen Horsten en De Herdt aan op het vliegveld van Beijing 
waar Luo Shijie, hoofdingenieur aanwezig was. Zij reisden moeizaam verder 
naar Hanzhong, waar Zhang Gengxi, partijsecretaris en mevrouw Gu Lihong 
hoofd van het Centrale laboratorium hen opwachten om de fabriek te 
bezichtigen. Na hun vertrek ontving Luo een uitnodiging om naar Beerse te 
komen. In 1980 vertrokken Luo en Zhang evenals Feng Sijing, directeur van 
de State Drug Administration (SDA) en een vertaler Liu Zhizhong (Arthur) naar 
België. Zij zouden negen dagen in Beerse verblijven en waren meer dan 
opgetogen over hun verblijf. 

Op 29 juni 1980 kwam de Chinese delegatie terug in Xi'an aan en vroegen zij 
Janssen Pharmaceutica om de bevoegde personen te sturen voor het opstellen 
van een overeenkomst. Paul Appermont, een juridisch raadgever en Joost 
Horsten tekenden samen met de Chinese autoriteiten een 'Letter of Intent', 
waarmee ze tot uitdrukking wilden brengen dat men zaken wou doen op basis 
van een relatie en niet op basis van een contract. 

Op 8 juli 1981 ondertekenden de Chinese autoriteiten en Janssen 
Pharmaceutica in Beerse een 'Agreement on Compensation Trade of 
Mebendazo/' ondertekend. Janssen zou zorgen voor de technologie om 
mebendazol te produceren in Hanzhong, ver in het binnenland van China in de 
provincie Shaanxi en Janssen Pharmaceutica zou dit product tegen 
preferentiële prijzen aankopen. In 18 maanden tijd werd een behoorlijk 
complexe fabriek met het eerste waterzuiveringstation in China gebouwd. In 
december 1983 werd de fabriek operationeel en op 24 mei 1984 vond de 
feestelijke inhuldiging plaats in aanwezigheid van Paul Janssen en zijn 
echtgenote Dora Arts. Jarenlang werd hier mebendazole geproduceerd, dat via 
Janssen in Beerse exclusief als Vermox® werd verkocht op de wereldmarkt. 
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Vanaf 1984 werd gewerkt aan de oprichting van een joint venture, een 
gemengde onderneming. Na lange discussies werd uiteindelijk beslist een 
volledig nieuwe fabriek van Janssen Pharmaceutica te bouwen in Xi'an, de 
hoofdstad van de provincie Shaanxi. Die taak werd opgedragen aan Maurice 
"Mister Morris" Van Halewijck, die in 1980-1982 in Puerto Rico al een fabriek 
gebouwd had voor Janssen Pharmaceutica. In 1985 werd de eerste steen 
gelegd van de Xian-Janssen Pharmaceutica Ltd., en in de zomer van 1989 
werd de fabriek operationeel. Ondanks de dramatische gebeurtenissen op 
het Tiananmen-plein te Beijing op 4 juni 1989 en de problemen die daardoor 
ontstonden met de hoofdzetel van Johnson & Johnson in de VS, werd de 
fabriek officieel geopend op 4 mei 1991 met de productie van 
geneesmiddelen, die ook al geproduceerd werden in Beerse en Geel. Men 
produceerde onder meer Nizoral®, Vermox®, Motilium®, Sibelium®, 
Hismanal®, Imodium® en Daktarin®. Zheng Hang, voorzitster van de Raad 
van Bestuur van Xi'an-Janssen Pharmaceutical Ltd. verklaarde in 2004 dat 
11 Janssens België de eerste buitenlandse onderneming was die 
farmaceutische producten en technologieën in China introduceerde". 

Begin november 1988 werd officieel de Janssen Research Council China (JRCC) 
opgericht, bedoeld als een forum voor uitwisseling van ideeën, theorieën en 
ervaring voor alle toonaangevende wetenschappers in China. De JRCC stond 
onder auspiciën van de Chinese Medical Association. Naast Dr. Paul Janssen 
werd een andere hechte vriend van Janssen, Wu Jieping (1917-2011) 
covoorzitter. Daar werd de basis gelegd voor de onverwoestbare, haast 
mythische reputatie die dr. Paul Janssen onder zijn Chinese collega's zou 
krijgen. Op 18 mei 1993 kreeg Janssen dan ook een eredoctoraat in de 
Farmaceutische Chemie aan de universiteit in Nanjing. Vanaf 1994 worden 
tweejaarlijks de Wu & Janssen Awards uitgereikt, de Chinese Oscars voor 
inventief en belangrijk wetenschappelijk onderzoek. In 1995 werd de dr. Paul 
Janssen Award uitgereikt om jonge Chinese onderzoekers te stimuleren. In 
1999 zette de JRCC een onderzoeksfonds op om jonge onderzoekers te helpen 
bij hun onderzoek. In datzelfde jaar werd Xi'an-Janssen in de Chinese uitgave 
van Fortune Magazine aangeduid als één van de meest bewonderde joint 
ventures in China. Op verschillende domeinen betekende was Janssen in China 
een spreekbuis en verdediger van de moderne medisch-wetenschappelijke 
kennis. Al in het begin van de jaren tachtig gaf Janssen een lezing voor de 
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Chinese Academy of Medical Sciences over de principes en ontwikkeling van 
geneesmiddelen om psychosen te behandelen. Met de hulp van Janssen werd 
aan de universiteit van Beijing een trainingsprogramma voor 
psychiatriedocenten gefinancierd. Op de negende Werelddag van de 
Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2000 zette Xi'an-Janssen 
Pharmaceutica Ltd. een Flying Hope-vliegeractie op over heel China om het 
publiek meer bewust te maken van de psychiatrische aandoeningen. Xi'an
Janssen neemt op verschillende vlakken zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op en helpt talloze projecten uit de startblokken. Sinds 
1998 werden grote sommen geld uit- getrokken bij natuurrampen en bij de 
SARS- epidemie, en daarnaast werden verschillende lagere en middelbare 
scholen in armere streken opgericht. Ook wordt de lerarenopleiding gesteund. 
In mei 1994 werd in Xi'an de Xijing Universiteit opgericht. In 2000 vroeg de 
rector of Janssen zijn naam wilde verlenen aan het nieuw op te richten 
departement Farmacie. Bij de openingsceremonie in 2002 vormden 10.000 
studenten de erehaag voor Paul Janssen en zijn familie. 

Op 29 maart 1974 werden per toeval eeuwenoude graftomben ontdekt door 
een Chinese boer nabij Xi'an, de voormalige hoofdstad van China. Het bleek 
om het praalgraf te gaan van de eerste Keizer van China, Qin Shi Huang (259-
210 vóór Chr.), die in 221 voor Chr. de eerste was om het Chinese rijk tot één 
geheel te smeden. Hij liet ook de Chinese muur bouwen. Tijdens de eerste reis 
van Paul Janssen en zijn echtgenote in 1976 wilde mevrouw Janssen, die zich 
veel met kunst bezighield, de opgravingen graag zien, maar die waren toen 
nog maar net opgestart. De Keizer bleek zich te hebben omringd met een flink 
leger van grafbewakers. In 1996 stond Janssen opnieuw bij de opgravingen. 
Veel van de terracotta- beelden waren aangetast door schimmels. Als gevolg 
van 'rot' waren de beelden verkleurd en werd de oppervlakte poederig. 
Janssen liet in de loop van 1999 de eerste stalen van aangetaste beelden naar 
Beerse overbrengen, naar de afdeling Planten -& Materiaalbescherming. Men 
typeerde liefst 19 verschillende soorten schimmels. De volgende stap was de 
zoektocht naar een efficiënte manier om de ziekten te behandelen. Een 
mengsel van vier moleculen gesynthetiseerd van 1966 tot 1975: Propicanazol, 
Penconazol, Aconazol en Levamisol en dat gaf goede resultaten. Op 16 
september 2000 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de 
schimmelexperts Janssen Pharmaceutica en het Chinese Terracotta Army 
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Museum in Xi'an. Op 6 juni 2001 werd ter plaatse het Paul Janssen Laboratory 
for Advanced Material Protection Research plechtig geopend. Dit onderzoek 
was ook van grote betekenis om de antimycotica op de Chinese markt te 
kunnen brengen. 
Na de opening van de fabriek in Xi'an in 1991 bezocht Paul Janssen de 
nieuwste archeologische opgravingen in de Shaanxi provincie, op ongeveer 20 
kilometer van Xi'an, de Han Yangling graftombes van Keizer Jingdi. De 
Chinezen hadden te weinig geld om de werken uit te voeren. Ter plekke nam 
Janssen het besluit om de opgravingen officieel te ondersteunen. Ook hier 
koos Janssen voor het motto "Local business, local people". 

In 1978, bij de komst van Janssen naar China, was het land nog volop in 
ontwikkeling. Thans is China een modern land geworden. Paul Janssen heeft 
tijdens zijn leven rechtstreeks maar ook indirect bijgedragen tot de 
vooruitgang van China. Hij liet na zijn overlijden een rijke erfenis achter voor 
China die niet in geld maar zeker in menselijke waarde uit te drukken is. De 
meest populaire uitspraak Paul Janssen was: "Het is vijf voor twaalf, we zijn 
al laat, we moeten onze taak volbrengen. De patiënten wachten". 

Paul Janssen was auteur of medeauteur van circa 850 wetenschappelijke 
publicaties. Hij hield meer dan 500 wetenschappelijke lezingen, ontving 22 
eredoctoraten en 5 ereprofessoraten aan diverse universiteiten, was lid van 
meer dan 30 wetenschappelijke instellingen en verkreeg de titel van baron in 
1990. Hij werd meermaals voorgedragen voor de Nobelprijs Geneeskunde, 
maar kreeg die uiteindelijk niet. 

Paul Janssen had tijdens zijn laatste levensjaren toenemende 
gezondheidsproblemen en moest eerst een hart- en later een vaatoperatie 
ondergaan. In 2003 had hij aanvaard om de viering van het 400 jarig bestaan 
van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen te Rome bij te wonen. Hij 
werd op 10 november door Paus Johannes Paulus II in audiëntie ontvangen. 
De dag daarna overleed Paul Janssen plotseling aan een hartaandoening. 
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* Dit artikel is complementair aan de publicatie van Apr. C. Desmidt: "In 
Memoriam Dr. Paul Janssen" in het Bulletin van de Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux 2005,54 (108) :7-23. 

Publicaties van Paul Janssen 

Een overzicht met alle publicaties van Paul Janssen is te bekomen op de 
afdeling Campus communicatie van Janssen Pharmaceutica in Beerse. 

Uitgegeven bronnen 

Health policies in developing countries [proceedings of an international 
symposium held by Janssen Pharmaceutica at Beerse, Belgium on April 20th 

and April 21st, 1979]. London: Royal Society of Medicine, Academie Press, New 
York, Grune and Stratton, 1980. 

Dr. Paul: de zoektocht naar betere geneesmiddelen eindigt nooit. Theunissen 
G. (red.), Beerse: afdeling bedrijfscommunicatie, Janssen Pharmaceutica, 
1992:80. 

Mensen en Moleculen: 50 jaar innovatie bij Janssen Pharmaceutica (1953-
2003). Baetens R. en Theunissen G.(red.). Beerse: Janssen Pharmaceutica, 
2003: 392. 

Verstraete M. en De Schaepdrijver A., Lofrede dr. Paul Janssen, Jaarboek 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 2004, LXVI, 267-283. 

Magiels G. en Horsten J., Paul Janssen: pionier in Farma & in China, 
Antwerpen: Houtekiet, 2004: 279. 

Dr. Paul Janssen 1926-2003. Een portret in woorden. Theunissen G.(red.), 
Beerse: Janssen Pharmaceutica, 2000: 125. 

Dr. Paul Janssen's Dream of China: a tribute to the scientist and Entrepreneur, 
Most prolific in new drug invention in the 20th century. Gu Lihong (ed.), Beijing, 
China, 2005: 231. 

De Schaepdrijver A. en Verstraete M., Paul Janssen, Nationaal Biografisch 
Woordenboek 2007, 18, col.486-496. 
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Draulants D., 30 Jaar strijd tegen AIDS, Knack, 3 augustus 2011: 90-95. 

Met dank aan dhr. G. Theunissen, afdeling Campus Communicatie van Janssen 
Pharmaceutica in Beerse voor alle waardevolle documenten en opmerkingen 
bij het opstellen van dit artikel. 

Hendrik Deelstra 
Universiteit Antwerpen (Campus CDE) 
Departement Farmaceutische Wetenschappen 
hendrik.deelstra@uantwerpen.be 
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Apr. Hugo Leupe 

Toen collega Paul Larmuseau en ikzelf in 2003 ons boek NDe apotheker uitvinder// 

uitgaven, wisten we dat het niet volledig zou zijn. 

In de 'Berichten' van 'De Westvlaanse' [apothekersvereniging] werd reeds 

gesproken over de lippenstift uitgevonden door apr. Paul Baudecroux en de elixir 

Becherovska door apotheker Becher in Carlsbad. Nu hebben we er nog één 

ontdekt : de cuberdon. 

De cuberdon wordt ook nog 'Gentse neus' genoemd of 'tsjoepke', 'topneus' of 

'neuzeke', omdat de vorm gelijkt op een neus. Ze wordt in het Frans 'chapeau du 

curé' genoemd, omdat ze volgens sommigen zou uitgevonden zijn in de 19e eeuw 

door een pastoor. 

"Cuberdon" komt van 'kuper' = kegeltje. De naam 'Gentse neus' is verzonnen door 

de uitvinder apr. De Vynck uit Gent in 1873. 

Het hoofdbestanddeel is Arabische gom die te vinden is in Soedan. In het dagblad 

"De Gentenaar" lezen we de bereidingsmethode: toen de apotheker een mislukte 
' 

siroop na enkele dagen onderzocht stelde hij in 1873 vast dat die siroop na enkele 

dagen een korst bevatte terwijl de kern nog vloeibaar was. De cuberdon was 

geboren! 

De confiseur Geldhof in Eeklo, die de cuberdon maakt sinds 1954, zou de stiel 

geleerd hebben bij een kleinzoon van de uitvinder. Wekelijks verkoopt Geldof drie 

miljoen cuberdons of 45000 kg per jaar. Hun bereidingsmethode is als volgt: de 

suikermassa wordt op smaak gebracht door de fijne aroma's van framboos, rood 

fruit, arabische gom. De pyramide-vormige holtes van de typische vorm worden 

opgevuld met vloeibare suikermassa en dan gebakken in een zachte oven. Het dun 

korstje rondom is gekoelde suiker. Zo weten we dat de bereiding 7 dagen duurt en 

met 100 procent natuurlijke stoffen gemaakt is. De cuberdons mogen maar enkele 

weken bewaard worden, dan zijn ze op hun best. 
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Een andere merknaam is de cuberdon 'Leopold 1', die gemaakt worden in Seraing 

door M. Maenhout. De naam van Leopold 1 zou verwijzen naar het 150 jarig 

verleden van België, maar ook door de opkomst van nieuwe streekgerechten. 

Omdat Leopold 1 op 21 juli zijn eed aflegde, maken ze verpakkingen van 21 

cuberdons. De luxeverpakking wordt mee betaald. 

Op Google is heel wat informative te vinden. De bereiding van de 'Leopold 1' 

cuberdon is te lezen op internet en via hun webside. Ook' you tube' geeft enige 

informatie. 

Ik wens u veel genot bij het proeven van de cuberdons. 

Leupe.hugo@skynet.be 
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Apr. Hugo Leupe 

In mijn zoektocht naar apothekers uitvinders heb ik onlangs een nieuwe ontdekking 

gedaan1, namelijk een parfumerieketen genoemd "Kielh 'store" opgericht door 

apotheker John Kiehl, die zich in 1851 vestigde op de 3rd Avenue 109 10003 NV. 

Hij specialiseerde zich in kosmetische producten met een aangename geur, met 

zachte bestanddelen en met een geringe hoeveelheid aan bewaarmiddelen. De 

verpakkingen bestaan uit recycleerbare grondstoffen. 

Zijn specialiteiten proberen zoveel mogelijk lichte huidaandoeningen te herstellen 

zonder de chemische producten van de doktersrecepten. 

Het zijn vooral gezichtslotions, tonics en bodylotions. In 1921 was de "Kiehl's musk 

"een topper; ook de "dermatologist solutions" kenden een groot succes. 

In het jaar 2000 werd Kiehl's Store overgenomen door het Franse L'Oreal. 

In 2011 vierde het bedrijf de 160ste verjaardag van Kiehl's Store met de lancering 

van een nieuw succesproduct: "The magie elixir hair". 

Vandaag zijn er 250 vestigingen in de ganse wereld. In België vind je een vestiging 

in Antwerpen (Lombardenvest 80), in Gent {Koestraat 18) en in Brussel in de 

Guldenvlieslaan 34. 

Je wordt er vriendelijk ontvangen met een gratis typebepaling van je huid. In elke 

vestiging zie je een foto van John Kielh. 

Via de zoekmachines Google en Wikipedia krijg je meer informatie over de 

producten. 

Veel zoekgenot. 

Apr. H. Leupe 

1 Paul Larmuseau en Hugo Leupe, "De apotheek, bakermat van uitvinders", 2003, AVK Kortrijk 
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De kruidengeneeskunde ten tijde van Vesalius' 

Een Nederlandse vertaling en de ontsluiting van de 

gebruikte plantaardige geneesmiddelen in de ;CONSILIA/ 

{1542-1562} (Medische Raadgevingen/) van Andreas 

Vesalius. 

Door zijn collega's werd Vesalius vaak om raad gevraagd 

in moeilijke gevallen. Vesalius beantwoordde die vraag 

in een in het Latijn geschreven Consilium, een 

raadgeving voor de behandeling van de aandoening. 

k.JU:IOENGENEF-~Kl-!"•WE 
TEN TIJDE VA:S ,\NDRf:AS YES,\llCS 

,.._E.tH'.RL_"-.."iD-'>r \ FRTALl"'i{; f1', (l~ T~U.f(\_','.(; 
\X'i In;: i,rnltlllh.lf- pt,:\'H.\."-.IWJGl'.Gfl"iO,_',,'\.UOOf.Lt'N 

#CC>NSILIAlt 1v,; 

"\,"" r n [ii\ ;: ~ ", 

VAN 

ANDREAS VESAUUS 

Die Consilia werden geschreven tussen 1542 en 1562. Uit de negen gekende 

Consilia waarin Vesalius een behandeling schrijft met geneeskruiden, werden de 

desbetreffende passages in het Nederlands vertaald en verklaard door collega Guy 

Gilias. 

Het boekje geeft ook een korte biografie van Andreas Vesalius, behandelt de 

farmaceutische kennis van Vesalius en zijn relatie met apothekers. De auteur 

benadrukt eveneens Vesalius' kennis van de simplicia en van de receptuur. 

Een verklarende begrippenlijst van de gebruikte medische termen in de tekst en 

een bondige beschrijving van de gebruikte plantaardige geneesmiddelen, maken 

het boekje leesbaar en begrijpelijk voor iedereen die interesse betoont voor de 

geschiedenis van de kruidengeneeskunde in het algemeen en vooral in de 16e eeuw 

van Vesalius. 

Een uitgave van Farmaleuven. 

46 blz, 15 x 19 cm. Prijs: 5 Euro (verzendingskosten inbegrepen). 

Te bestellen bij het secretariaat: Farmaleuven@pharm.kuleuven.be 016/323456 
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Apotheker~ lAI\J Uvk,(NL) 

Aan het Foksdiep 6 te Urk is het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn 

gevestigd. Hier zijn inmiddels twee topstukken uit het voormalig Nationaal 

Farmaceutisch Museum in Gouda -dat in 2012 helaas gesloten werd- weer 

opgesteld. Het is de laat 19e-eeuwse opstand van de Kralingse Apotheek uit 

Rotterdam en de historische apotheekopstand uit de collectie Grendel {Gouda). 

Het centrum biedt bovendien plaats aan een schat aan historisch materiaal, zoals 

geneesmiddelenverpakkingen, pillenplanken, zetpilpersen en andere apparatuur 

voor geneesmiddelenbereidingen. Ook balansen, gewichten en een prachtige 

collectie simpliciaverzameling. Een gedeelte daarvan wordt tentoon gesteld. Uit de 

collectie Grendel bewonderen we o.a. vijzels en mortieren, een echte zaagvistand, 

talloze opstand potten en - flessen en een echte gaper. 

Ook zijn er in het centrum veel boeken te vinden over historische farmacie, 

waaronder de historische bibliotheek van de KNMP, farmaceutische tijdschriften en 

een grote hoeveelheid documentatiemateriaal over geneesmiddelen. 

'De Eenhoorn' - Centrum voor Farmac,eutisch Erfgoed- is een stichting in opdracht, 

die zich ten doel stelt farmaceutisch erfgoed {voorwerpen, archiefstukken en 

publicaties) te bewaren en te inventariseren. 

Het Centrum is vooralsnog alleen op afspraak te bezoeken: 

geschiedenis@knmp.nl 

aibmail@euronet.nl 

De Eenhoorn, Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 
Foksdiep 6 
Nl-8321 MK Urk {Nederland) 
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A cuw~ op "ApothekeY~ t-0 LevwevJ' 
( 13 u.lle:tf,y\/ 12 5, p. 5) 

Guy Gilias 

- In een brief van 3/8/1988 aan prof. J. Lemli, geeft de Leuvense 

archiefonderzoeker Alfons Meulemans zijn jongste ontdekking in verband met de 

woonplaats van enkele apothekers te Leuven. 

Het betreft Adriaan De Vaddere en Immens. 

"Ontdekt werd dat de man [Apotheker Adriaan De Vaddere] woonde in de 

Dorpstraete\ linkerzijdeJ in de buurt van "De Keter. In 1690 wordt dit huis in de 

telling van de logeerbare huizen (Archiefnummer 3357} het nummer 12 

toegewezen. De voornaam van de bewoner wordt niet opgegeven wel zijn beroep 

en dat hij een suppoost van de Universiteit was. Een vakgenootJ eenvoudig Immens 

genoemdJ woonde in hetzelfde huis. Weer ontbreekt de voornaam .... " 

- Collega Romain Van Hauterke uit Temse geeft een toelichting over 

apotheker Thedodore Theophile Miller (Leuven 1875): 

"De eerste apotheker in Temse was Theodore Mil/er. Op 8januari 1882 lezen we een 

eerste publiciteit voor "apotheek-drogerij Th. Mil/er" in de plaatselijke krant 

"Gazette van Temsche en van het canton". 

Miller is dus maximaal 6-7 jaar in Leuven apotheker geweest en is dan geëmigreerd 

naar Temse. 

1 Thans Diestsestraat 
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Apotheke-v~ e,n; hu,,n; ~e,n; 

Cvv hct:13~~R[j"lv 

Nanno Bolt 

Het Bourgondisch Rijk 

Ten tijde van Karel de Stoute omvatte het 
Bourgondisch Rijk het hertogdom Bourgogne, 
de graafschappen Bourgogne en Nevers, 
graafschappen in het huidige Noord-Frankrijk 
en de Nederlanden. De vader van Karel de 
Stoute - Philips de Goede - had tijdens zijn 
regeer-periode (1419-1467) de eerste stappen 
gezet naar meer samenhang in het Bour
gondisch Rijk en de Staten-Generaal opgericht 
die voor het eerst in 1464 bijeenkwam en een 
vaste zetel in Brussel kreeg. Vanaf 1543 vorm
den de Habsburgse Nederlanden een vrijwel 
aaneengesloten gebied dat werd aangeduid als 
de Zeventien Provinciën. Met de 

afzwering van de koning van Spanje in 1581 en 
de verplaatsing van de Staten-Generaal naar 
Den Haag verviel de laatste band tussen de 
Nederlanden en (het graafschap) Bourgogne. 
Deze studie gaat over de apothekers en hun 
klanten in het gebied van het Bourgondisch Rijk 
~densde15een16eeeuw. 

Systematiek 

L'Élat bourgwgnon de 
Charles Ie Téméralre (1465-1477) 

--~-ft~~·7.,crC ,, , 

t.:....canton 
SuisseS; 

Fig. 1 Het Bourgondisch Rijk in 1477. 

Een overzicht van apothekers in de 15e en 16e eeuw in 44 steden binnen het gebied van het 
Bourgondisch Rijk is opgesteld op basis van publicaties in Nederland, België en 
Frankrijk. 1~ 1° In Figuur 2 is als voorbeeld het overzicht van de stad Breda weergegeven. 

Op basis van nationale en Europese studies over de grootte van bevolking in Europese 
steden tijdens de middeleeuwen 11, 12, kon het aantal inwoners per apothekersvestiging 
worden aangegeven voor de jaren 1400, 1440, 1480, 1520, 1560 en 1600. Een indeling 
in kleine (<2500 en 2500-5000 inwoners), middelgrote (5000-10.000 inwoners) en grote 
(10.000-25.000 en >25.000 inwoners) steden is aangehouden en weergegeven in de 
tabellen 1 a en 1b13. 
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1427. Dyrck RIJBAERT. f Breda 1429. (3) 

1514. Wijnand MICHIELSZ. * Vessem, f Breda 1535. Hij wordt nog als leverancier vermeld in 1533. (3. 

Bulletin 20. 

1515. Aert Woutersz GIELIS. f voor 1560. Gehuwd met Kathelijn Cornelis. Hij wordt nog vermeld in 1537. (3. 

Bulletin Cercle. No 20, 6). 

1525. JUANI. (1-p92). 

1527. Goris Jansz EYNDMER. * Breda 1505, f Breda 1577 in zijn woning "de Roze", waar ook zijn apotheek 

gevestigd was. (3, Bulletin 20. fü 

1536. Job Ruth PETERSZONE / Job Petersz RUTH. f Breda 1551. Gehuwd met de dochter van Wijnand 

MICHIELSZ. Na diens dood zette hij de apotheek van Wijnand voort. (3. Bulletin 20, 11 ) . 

1537. Henrick Denijsz van DONGEN. ,,cruydenier". f Breda 1559. (Bulletin 20, 12j 

1539-1543. Anthonis Goossen BUYSEN. (Bulletin 20. 12) 

1542. Bernaert ROSIER. f Breda 1566. Hij vervaardigde ook kaarsen en toortsen ; na zijn overlijden bleek er 

nog een voorraad van 527 pond te liggen. (Bulletin 20. 12j 

<1550. Anthonis Herbertsz HOZE. * Den Bosch, f Breda 1572. Hij leverde nog in 1572. 

(Bulletin 20. 15) 

1551. Adriaen van VOSHOLEN. (Bulletin 20. 17) 

1553. Symon Symonsz RUTH. f 1558. (3) 

1553. Bernaert ROSAMS. (3) 

1562. Dyrck van den DAL. (Bulletin 20 18) 

1562. Wouter van DEURNE. * Breda. Na de verovering door de Spanjaarden, vestigde hij zich in 1581 in 

Zierikzee en in 1583 te Delft. (3) 

1573-1587. Michiel (Peeters) WEERS. * Hoogstraten, f Breda 1587. :3J 

1588-1635. Gijsbrecht EEL TGENS. * Den Bosch 1562, f Breda 1641. (3, Bulletin 106 8_i 

1590-1620. Lucas STAS. f Breda 1620. (3) 

Fig. 2 Voorbeeld van het overzicht van apothekers in de stad Breda 
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<2500 
Arnhem 
Brielle 
Den Haag 
Harderwijk 
Helmond 
Tiel 
Veere 
Wijk bij Duurstede 

2500-5000 
Amersfoort 
Autu n 
Beaune 
Den Haag 
Diest 
Seurre 
Zutphen 
Zwolle 

5000-10.000 
Amsterdam 
Bergen (B) 
Bergen op Zoom 
Besançon 

Delft 
Deventer 
Dijon 
Gouda 
Leiden 
Zierikzee 

>25.000 
Brussel 

1100/Ap. (1401, 2 ap.) 2400/Ap. (1441, 1 ap.) 
1400/Ap. (1415, 1 ap.) 
1300/Ap. (1400, 1 ap.) 

1700/Ap. (1437, 1 ap.) 
1000/Ap. (1439, 1 ap.) 

3600/Ap. (1436, 1 ap.) 
2500/Ap. (1397, 1 ap .) 1200/Ap. (1438, 2 ap.) 

2200/Ap. (1452, 1 ap.) 

<2500/Ap. {1409, 2 ap.) 
3000/Ap. (1400, 1 ap.) 3100/Ap. (1440, 1 ap.) 
3500/Ap. (1401, 1 ap.) 4300/Ap. (1441, 1 ap.) 

4400/Ap. (1400, 1 ap.) 

4200/Ap. (1402, 2 ap.) 
6500/Ap. (1400, 1 ap.) 

2700/Ap. (1399, 4 ap.) 
5000/Ap. (1408, 1 ap.) 
2500/Ap. (1392, 2 ap.) 

9000/Ap. (1410, 3 ap.) 

6400/Ap. (1440, 1 ap.) 
4000/Ap. (1451, 3 ap.) 

1700/Ap. (1441, 7 ap.) 
6000/Ap. (1444, 1 ap.) 

1900/Ap. (1480, 1 ap .) 

2000/Ap. (1480, 1 ap.) 
1000/Ap. (1491 , 1 ap .) 
2200/Ap. (1475, 1 ap.) 
2200/Ap. (1476, 1 ap. ) 
1200/Ap. (1475, 1 ap .) 

2500/Ap. (1480, 1 ap.) 
3000/Ap. (1480, 1 ap.) 
4500/Ap. (1483, 1 ap.) 
1200/Ap. (1489, 4 ap.) 

3200/Ap. (1470, 1 ap.) 

4200/Ap. (1483, 2 ap.) 

2300/Ap. (1485, 3 ap .) 
4500/Ap. (1490, 2 ap.) 
5000/Ap. (1468, 2 ap .) 
3000/Ap. (1478, 2 ap.) 
4300/Ap. (1475, 3 ap.) 
3500/Ap. (1492, 2 ap.) 
2700/Ap. (1475, 3 ap.) 
2600/Ap. (1498, 2 ap.) 

10.000/Ap. (1469, 3 ap.) 

Tabel 1 a. Het aantal inwoners per apothekersvestiging in de jaren 1400, 1440 en 1480 
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Jaartal 1520 1560 1600 

<2500 
Brielle 2500/Ap. (1561, 1 ap.) 

Franeker 2300/Ap. (1571, 1 ap.) 

Goes 1100/Ap. (1513, 1 ap.) 

Harderwijk 1400/Ap. (1602, 2 ap.) 
Kortgene 500/Ap. (1530, 1 ap.) 

Steenwijk 1200/Ap. (1561, 1 ap.) 

2500-5000 
Autun 2800/Ap. (1520, 1 ap.) 2200/Ap. (1560, 2 ap.) 900/Ap. (1597, 7 ap.) 
Beaune 2000/Ap. (1599, 3 ap.) 
Montbéliard <2500/Ap. (1575, 2 ap.) <2500/Ap. (1590, 2 ap.) 
Nevers <2500/Ap. (1530, 2 ap.) <2500/Ap. (1583, 2 ap.) 

Seurre 1700/Ap. (1579, 3 ap.) 
Veere 3000/Ap. (1530, 1 ap.) 3500/Ap. (1560, 1 ap.) 3500/Ap. (1601, 1 ap.) 

Vesoul <2500/Ap. (1557, 2 ap.) 

Zutphen 4100/Ap. (1521, 1 ap.) 2800/Ap. (1600, 2 ap.) 

5000-10.000 
Alkmaar 2000/Ap. (1573, 4 ap.) 2500/Ap. (1595, 4 ap.) 

Breda 2800/Ap. (1525, 3 ap.) 1100/Ap. (1562, 5 ap.) 3300/Ap. (1600, 2 ap.) 

Den Haag 1500/Ap. (1563, 4 ap.) 2100/Ap. (1592, 5 ap.) 
Deventer 2200/Ap. (1513, 3 ap.) 

Gouda 2700/Ap. (1525, 3 ap.) 2200/Ap. (1546, 4 ap.) 3700/Ap. (1595, 3 ap.) 

Leeuwarden 5600/Ap. (1520, 1 ap.) 3300/Ap. (1558, 2 ap.) 4900/Ap. (1600, 2ap.) 

Leuven 1600/Ap. (1598, 5 ap.) 

Oudenaarde 2300/Ap. (1546, 3 ap.) 3500/Ap. (1600, 2 ap.) 

Rotterdam 3000/Ap. (1519, 2 ap.) 

Zierikzee 1600/Ap. (1520, 3 ap.) 2200/Ap. (1610, 2 ap.) 1700/Ap. (1600, 4 ap.) 

10.000-25.000 
Amiens 5200/Ap. (1520, 4 ap.) 2600/Ap. (1559, 9 ap.) 4000/Ap. (1586, 6 ap.) 

Amsterdam 4700/Ap. (1522, 3 ap.) 

Delft 6500/Ap. (1531, 2 ap.) 3000/Ap. (1564, 5 ap.) 2500/Ap. (1595, 8 ap.) 
Dijon 3000/Ap. (1533, 5 ap.) 1200/Ap. (1560, 15 ap.) 2300/Ap. (1595, 9 ap.) 
Leiden 3100/Ap. (1564, 4 ap.) 3100/Ap. (1600, 8 ap.) 
Mechelen 4000/Ap. (1544, 5 ap.) 2700/Ap. (1599, 4 ap.) 

Valenciennes 4500/Ap. (1518, 4 ap.) 

>25.000 
Amsterdam 3800/Ap. (1558, 8 ap.) 4000/Ap. (1587, 17 ap.) 
Antwerpen 9000/Ap. (1517, 6 ap.) 9100/Ap. (1561, 11 ap.) 8000/Ap. (1595, 8 ap.) 

Brussel 9500/Ap. (1530, 4 ap.) 

Utrecht 8000/Ap. (1522, 3 ap.) 9000/Ap. (1576, 3 ap.) 

Tabel 1 b. Het aantal inwoners per apothekersvestiging in de jaren 1520, 1560 en 1600 

Het aantal inwoners per stad fluctueerde in deze periode sterk: de bevolking van Amsterdam 
bijvoorbeeld nam van 4000 inwoners begin 1400 toe tot 80 000 inwoners omstreeks 1600. 
We zien de stad in bovenstaande tabel in het begin van de 158 eeuw dan ook terug in de 
categorie van middelgrote steden en in de 168 eeuw in die van de grote steden. 

Stadsapothekers 

In steden met minder dan 2500 inwoners is meestal slechts 1 apotheker gevestigd. Gezien 
het beperkte klantenpotentieel dat globaal van 1000 tot 2000 loopt, gaat het vaak om een 
stadsapotheker met aanvullende privileges en/of een vast salaris of om een vrije vestiging 
met een monopolie positie. Prijsafspraken worden in deze situaties dan ook al vroeg 
vastgelegd, zoals in 1451 in Zwolle waar de prijzen door de geneesheer worden vastgesteld 
en beroep bij de Raad of de geneesheer mogelijk was, zoals in 1478 in Harderwijk (niet 
duurder dan in andere apotheken: "so men die buten in anderen apteken copen mach") en in 
1487 in Zutphen ("dattet gemeyne volck niet onredelick beschat worde")1 
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Aanvullende inkomsten 

In de kleinere steden met 2500 tot 5000 inwoners zijn meestal1 tot 3 apothekers gevestigd 
en ook hier is nog sprake van aanvullende arbeidsvoorwaarden en nevenfuncties. Zoals 1 

vrijstelling van de wacht en herendiensten (1341, Zwolle), vrijstelling van belasting (1437, 
Harderwijk), vrijstelling van huur (1521, Zutphen). Zie ter voorbeeld het aanstellingscontract 
van Wilhelm die Heze. Of zoals in Autun waar de welgestelde Abraham in 1397 tevens 
Mercator in Bursia (bankier) is, evenals Pierre Humeau in 157 4 en alwaar in 1557 Pierre 
Jacquesson schepen en commandant van de stadswacht is.6 In Lons-la-Saunier (<5000 
inwoners) is Mathieu Salland in 1521 naast apotheker ook juwelier en toezichthouder van 
de kastelen en gevangenissen.9 

Fig. 3 Voorbeeld van een contract tussen de stadsapotheker {Wilhelm die Heze) en de Stadsmagistraat. 
(Zutphen, Gemeentearchief, Oud-Archief van de Gemeente Zutphen, înv. nr.833). Dit contract regelt de duur (2 
jaar), de vrije vestiging met een monopolie positie, de tegemoetkoming in de huur, de vrijstelling van 
belasting en de beschikking over 2 weiden om koeien op te houden. 

Transscriptie van de inleiding: Opten manendf!Ch post festum Trinitatis anno etc. xxi hebben 
Borgermeister, Scepenen ind Rait der Stat Zutphen, mit meister Wilhelm die Heze, apotecarius, 
guetlick verdragen ind averkomen ind hebben denselven m. Wilhelm hier bynnen onse stat voer 
eynen apoteker eyn jair of twe te versuecken angenomen in desen gefouge. 

Kritiek klantenpotentieel Van onderstaande steden is vastgesteld dat ze een 
stadsapotheker in dienst hadden met een vast salaris en/of een gunstig 
arbeidsvoorwaardenpakket. In de meeste gevallen gaat het om een klantenpotentieel van 
minder dan 4000 inwoners per apotheker. Dit was kennelijk het kritieke klantenpotentieel 
waaronder aanvullende inkomsten nodig waren. 

Jaartal 1400 1440 1480 1520 1560 1600 

Amersfoort 3600 

Brielle 1400 2500 
Harderwijk 1700 2000 2000 
Kampen 4500 3000 (2 ap.) 3400(2 ap.) 7700 7300 
Leiden 2500 

Middelburg 6600 

Steenwijk 1200 

Wijk bij D. 1200 

Zutphen 3000 3100 4100 2800 (2 ap.) 

Zwolle 4300 

Tabel 2 Het klantenpotentieel van de stadsapotheker (aantal inwoners per apotheker) 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 127 2014 57 



In de grote steden (> 25 000 inwoners) met hun open concurrentie en vrije vestiging, zoals 
Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Utrecht en Gent varieert het potentiële klantenbestand 
van 4000 tot 9000. Men kan derhalve de conclusie trekken dat een klantenpotentieel van 
4000 inwoners per apotheker of hoger, de apotheker in de 15e en 168 eeuw de mogelijkheid 
gaf om zakelijk succesvol te zijn. 

Klanten van het omliggende platteland 

De in de stad gevestigde apotheker betrok zijn klanten ook van buiten de stad. Het 
merendeel van de bevolking leefde buiten de stad en de mate van urbanisatie in het (laat-) 
Bourgondisch Rijk varieerde aanzienlijk, zoals figuur 4 laat zien. 12 14 

% bevolking in steden met meer dan 10 000 inwoners 

30 
Noordelijke Nederlanden 

:l.5 

zo 
Zuidelijke Nederlanden 

15 

l.U 

5 

l.:SUU l.4UU l.5UU l.bUU 
Jaartal 

e e e 

Fig. 4 Het verloop van de mate van urbanisatie in de 14 , 15 en 16 eeuw 

In de Noordelijke Nederlanden lag de mate van verstedelijking in Holland, Utrecht en Zeeland 
rond 1600 al boven de 50%. 15 In Frankrijk bleef de urbanisatiegraad lange tijd relatief laag. 
Men zou verwachten dat apothekers in de minder verstedelijkte gebieden een kleinere 
potentiele klantenkring intra muros nodig hadden. Dit zien we inderdaad terug bij steden als 
Dijon, Autun, Seurre maar weer niet bij Amiens. En apothekers van steden in het sterk 
verstedelijkte Nederlandse kustgebied als Amsterdam en Utrecht hebben na 1500 een 
relatief grote potentiele klantenkring binnen hun muren, maar dit is weer niet het geval in Den 
Haag en Zierikzee. 

Toenemende concurrentie Bij de middelgrote en vooral de grote steden lijkt zich een trend 
in de tijd af te tekenen waarbij het klantenpotentieel van de apotheker in de tijd afneemt, 
terwijl daarnaast het inwonertal in veel steden dan juist sterk toeneemt; dit vormt een sterke 
indicatie dat er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de grotere steden. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 127 2014 



Klantenpotentieel per apotheker 
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Fig.5 Verloop van het klantenpotentieel (aantal inwoners per apotheker) in de grote steden. Overzicht van 
de conclusies over het klantenpotentieel 

In steden met minder dan 2500 inwoners is meestal slechts 1 apotheker gevestigd. Gezien 
het beperkte klantenpotentieel dat globaal van 1000 tot 2000 per apotheker loopt, gaat het 
vaak om een stadsapotheker met aanvullende privileges en/of een vast salaris of om een 
vrije vestiging met een monopolie positie. Bij de steden met 5000 tot meer dan 25000 
inwoners lijkt zich een trend in de tijd af te tekenen waarbij het klantenpotentieel van de 
apotheker in de 168 eeuw afneemt: er is in toenemende mate sprake van concurrentie. 
Een klantenpotentieel van 3500-4000 of hoger gaf de apotheker in de 158 en 168 eeuw de 
mogelijkheid om zakelijk succesvol te zijn. 

Wie waren de klanten 

Jean Renou (1560-1616), geneesheer te Parijs 
en raads.manvan Hendrik 111 (1574-1589), 
beschrijft de ideale ap9theek omstreeks 1600. 
Ruim, schoonen. geyE3ptileerd. De afbeeldingen 
en de eerste hoofdstukken uit zijn "la Boutique 
pharmaceutiqueff geyen.een verhelderende inkijk 
in de apotheken (en klanten) van die tijd. 

Op de gravür~ zien we een edelman, een 
geestelijk_e en een .dienstmeid die samen de 3 
standen v.ar1 de toenmalige maatschappij 
voo_rstel.l~m _De dienstmeid die op een bestelling 
voor haar meester wacht, vertegenwoordigt de 
derde stand. 

Fig. 6 Gravure uit "La boutique pharmaceutique" van Jean 

Renou 

De apothekerraadpleegt een pharmacopee of een 
receptenboek, een hulp bereidt met de mortier 
een preparaat voor de klanten die staan te 

wachten en de leerknaap op de ladder zoekt de 
benodigde ingrediënten bijeen. De deur in het 
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midden geeft toegang tot de achter-winkel, de prepareerruimte van de apotheker. De hond 
die de geestelijke begroet zou de trouw van de klant kunnen voorstellen aan de 
rechtschapen en ijverige apotheker die kwaliteitsproducten levert volgens de aanbevelingen 
van Renou. De drie standen werden gevormd door de clerus (bisschoppen, abten en 
dekens), de adel en de burgerij. Deze derde stand was het meest talrijk - zij bestond uit circa 
98% van de bevolking ten tijde van het Bourgondisch Rijk - en was zeer divers van aard: 
plattelandsbewoners, ambachtslieden, kooplieden, hogere burgerij. De clerus omvatte 1 % 
van de bevolking evenveel als de adelstand. 16 In de tabellen 3a, 3b en 3c zijn de 
verschillende soorten klanten uit de 3 standen weergegeven. 

Jaar Eerste stand klahtén Plaats leveranêiêr Details • ... 
1275 Bisschop-elect Jan van Nassau Utrecht Anselmus Huurovereenkomst 
1467 Bisschop David van Bourqoqne Wiik bii Duurstede Henricus Mom Bisschoppeliike aanstellina 

1381 Abdij St Pieter Gent Martin van Svcleir Klant van 1381-1415 
1452 Abdij St Pieter Gent Laurens Boele 
1476 Abdij St Pieter Gent Jan van Ackere Klant van 1484-1500 
1517 Abdij St Pieter Gent Jan van Walem 
1531 Abdii St Etienne Dijon Ricard Rochard 
1549 Abdii St Pieter Gent Jan de Zadeleere Klant in 1560 en 1561 

1396 Gasthuis Catherina Arnhem Anoniem 
1493 Gasthuis Herentals Herentals Gommaer Walravens 
1531 Gasthuis St Esprit Diion Philippe Villers 
1563 Gasthuis Herentals Herentals Joost Portenaris Klant van 1563-1576 
1577 Gasthuis St Elisabeth Amersfoort Willem Jacobsz 
1601 GasthuisHerentals Herentals Laurentius Stevnen 
1600 Gasthuis St Pieters Amsterdam Verschillenden Klant tot aan 1610 

1533 Kerkmeester Turnhout Viruly Loeye Klant van 1533-1539 

Tabel 3a Klanten uit de eerste stand: de Clerus 

Een voorbeeld van een klant uit de eerste stand betreft de bisschop van Utrecht, David van 
Bourgogne. In 1459 vestigt hij zijn hof in Kasteel Duurstede dat hij aanzienlijk uitbreidt. In 
1466 werd met de bouw van de nu nog intacte Bourgondische toren begonnen en in het licht 
van de lokaal toenemende welvaart kan men de aanstelling van de apotheker Henricus Mom 
in 1467 door de bisschop1 in het relatief kleine Wijk bij Duurstede begrijpen en mag men 
veronderstellen dat het bisschoppelijk hof een belangrijke klant is geweest. Een andere 
eerste stand klant zal de Utrechtse bisschop-elect Jan van Nassau zijn geweest. Op basis 
van het huurcontract voor het ondergedeelte van diens huis voor de vestiging van de apo
theek van Anselmus, kan men de bisschop(-elect) ook als klant aanmerken. (Bulletin 76, 2) 

In de 16e eeuw begon de klandizie hier en daar af te nemen omdat men een eigen apotheek 
begon, zoals in 1540 in de abdij St Etienne te Dijon6 en zoals in het St Pietersgasthuis in 
1610 in Amsterdam1. 

Fig. 7 De oorkonde uit 1276 waarin Jan van Nassau de kelder van zijn 
huis naast de H. Kruiskapel te Utrecht verhuurt aan de apotheker 
Anselmus. (Bulletin 76, 3) 

Fig. 8 Portret van bisschop David van Bourgogne 
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Jaar Tweede stand klanten Plaats Leverancier Details 
1359 Heer van Gouda: Jan van Blois Dordrecht Jans Vasse Tevens leverinoen in 1361/62 
1390 Heer van Putten: Zweder van Dordrecht Jans Vasse Levert coriander en garnaten 

Abkoude 
1460 Heer Frank van Borselen Delft Jonoe Jacob Favier Levert manna 

1392 Graven van Holland Leiden Willem Gherijtszoon Hii ontving een grafelijke wedde 
1397 Graaf Albrecht van Beieren Den Haaq Colaert van Barustre Hof-apotheker tot 1415 
1584 Graaf Frederik van Montbéliard Montbéliard Thîbot Noblet "Appoticaîre de Son Excellence" 

1363 Hertoo van Brabant Brussel Philippus apothecarius Levert "species médicinales" 
1365 Hertooen van Bourooone Diion 9 hofapothekers tot 1459 Tevens kamerheer 
1372 Hertoo Aelbrecht Dordrecht Jans Vasse Studiebeurs voor Parijs 
1384 Hertooîn van Vlaanderen Diion Modon de la Maistrie Apotheker van de Hertooin 
1393 Hertooen van Nevers Nevers RobineULe Jay/Passerin Hof-aootheker in 1393, 1404, 1577 
1395 Hertogen van Gelre Arnhem Henricus Brant Hof-apotheker tot 1422 
1404 Hertoo Filips de Vermetele Brussel Jehan Pin Levert inçirediënten balseminçi 
1406 Hertoçi Reinald IV van Gelre Nijmegen Derick van Asperen Huis Rozendaal 
1419 Hertoo Jan IV Mons Ie Ferron/ de Brav Leveren de Hertoo tot in 1426 
1468 Hertoo Albrecht Niimeçien Meester Rolof Kasteel Buren 
1504 Hertoo Georo van Saksen Leeuwarden Auoustinus Melchiorsz In dienst van de Hertoo 

1460 Koningin Maria van Schotland Arnhem Jan Adriaense Kasteel Grave 

1526 Keizer Karel V Brussel André van Wesele Hof-apotheker en kamerheer 
1531 Keizer Karel V Brussel Van der Linden Hof-apotheker 

Tabel 3b Klanten uit de tweede stand: de Adel 

De adel in het Bourqondisch Rijk lijkt een goede klant v~n de apotheker te zlin qeweest. De 
relaties tussen beiden liepen uiteen van b schermheer oor Jans Vos e te Do(drecht en voor 
Au~ustinus Melchiorszoon te ~eeuwarden~

1 
van hof-apo~eker van de ~raaf L Hertoq of Keizer tot 

aç1 de Bourqondische variant : de hertogé ijke ç!pothéker wa$ tevens kamen 1eer vän de Hertog 
ot ertogin maar kocht de medicijnen en 1ngred1ènten in bij lokale apotheken . 

• 

Fig. 9 Handschrift met 4 recepten uit 1390 voor de Heer Zweder Van 
Abkoude van apotheker Jans Vosse.(Bulletin 69, 17-20) 

Fig. 10 Portret van Frederik/, graaf van Montbéliard (1557-1608) 
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Jaar Derde,s~nd klanten Plaats Lev~rançiér Details 
1424 Stadsbestuur Leuven Meester Simon Levert drakenbloedpoeder 
1425 Stadsbestuur Leuven Willem Gans Levert komiin, suikerooed, aziin 
1451 Stadsbestuur Kampen Herman Schoteler Levert rode wiin 
1454 Stadsbestuur Gent Laurens Boele Levert draqees en wiin 
1483 Stadsbestuur Gent Quinten de Serain Levert mediciinen voor oevanoene 
1491 Stadsbestuur Gent Lievin Heindericx Levert laden dragees 
1513 Stadsbestuur Niimeoen Priemen Papier perkament, seqelwas 

1356 Stadsaarnizoen Gent Seaher Zeohers Poeders draoees, kaarsvet 
1421 Stadsoarnizoen Nevers Philiooe de Luooi Levert buskruit 
1572 Stadsqarnizoen (Spaans) Breda Anthonis Herbertsz Hoze Levert mediciinen 
1573 Stadsqarnizoen Alkmaar Doede Jansz Aootheker van de Adelborsten 

1389 Pestlijders Arnhem Meester Jan Levert lillarum contra pestilentiam 
1419 Pestliiders Arnhem Meister Henrich Levert pestmediciinen 
1530 Pestlijders Nevers Philibert Guichard Pestapotheker 
1543 Pestlijders Diion Perruchot/Devillebichot Pestapothekers 
1564 Pestlijders Nevers Jean des Trao• es Pestapotheker 
1576 Pestlijders Dijon De la Vacouerie/Perruchot Pestapothekers in 1576, 1578 
1579 Pestlijders Seurre Jacques Tainturier Pestaootheker 
1583 Pestliiders Nevers Guichard/Moler/Brabant Pestapothekers in 1583 83 en 85 
1586 Pestliiders Beaune Huqhes de Salines Ontvanqt 50 écus 

1550 Arme buroers Diion Chaulsin/Quenistret Armenapothekers in 1555 en 1594 
1551 Arme buroers Diion Antoine Gaulthier Tevens "oicouier" 
1551 Arme buroers Diion Jean Prevost Tevens "hacouebutier" 
1589 Arme buroers Kamoen Baren! Hendriksz Avercamo Stadsapotheker 
1594 Arme burgers Zutphen Vrijdach Schurckman Stadsapotheker 

Tabel 3c Klanten uit de derde stand: de Burgerij 

Bij de klanten uit de derde stand zijn zeer verschillende categorieën te onderscheiden. 

De Magistraat van de stad deed uiteenlopende bestellingen bij de apotheker. Regelmatig 
komen we "receptie-artikelen" tegen - zoals suikergoed en wijn - voor ontvangsten van 
hoogwaardigheidsbekleders, maar daarnaast medicijnen voor een gevangene en papier, 
perkament en zegelwas voor de stadsadministratie. Het stadsgarnizoen wordt voorzien van 
benodigdheden voor expedities maar ook van buskruit voor de kanonnen. 

Een aparte groep klanten vormden de pestlijders. In de Hollandse steden werden de 
pestmedicamenten door de gewone apotheker geleverd. In steden als Dijon, Beaune 
Nevers, Seurre werd tijdens een pestepidemie een "apotheker van de pest" 6 aangesteld die 
's morgens en 's avonds de stad moest rondgaan om het Stadsbestuur te informeren wie 
mogelijk door pest besmet was, om medicijnen op verzoek van de chirurgijn te verstrekken 
en rode kruizen aan te brengen op de huizen van de getroffenen. De pestapothekers liepen 
een flink risico maar werden goed betaald (een vorm van gevarengeld). Het liep niet altijd 
goed af zoals in Seurre waar de apotheker Jacques Tainturier op 20 september 1579 nog 
een stadsreglement om de pestepidemie te bestrijden onderschreef en enige dagen later zelf 
aan de pest bezweek. Zijn opvolger Clément Rampalle uit Marseille werd al op 13 oktober 
aangesteld. 

Naast de klandizie van de gewone burgerij kende de apotheker nog een aparte groep 
klanten: de armen. In de Noord-Nederlandse steden zoals Kampen (1589) en Zutphen 
( 1594) werden de stadsapothekers belast met het leveren van medicijnen aan de armen 
"om Goedes wille" en " met den armen medelijden hebben unde in discretie handelen"1. In 
Dijon werden vanaf 1559 1 of 2 apothekers door hun collega's benoemd tot "apotheker van 
de armen" met als verplichting om samen met de geneesheer en chirurgijn van de armen de 
stadsarmen in ziekenhuizen, gevangenissen en in de stad zelf te bezoeken en van 
geneesmiddelen te voorzien6. 
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Kortom de apotheker had in het Bourgondisch Rijk - conform de gravure van Jean Renou -
een uiteenlopend klantenbestand afkomstig uit de drie standen variërend van bisschoppen, 
abten, gasthuisbestuurders, kerken, Heren, Graven, Hertogen en gekroonden tot 
stadsmagistraten, stadsgarnizoenen, pestlijders en stadsarmen. 
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Op 20 april 2014 overleed ons lid, de heer LOEK ZUIJDGEEST uit Weert (NL). 

Het bestuur van de Kring biedt zijn gevoelens van medeleven aan aan de 
echtgenote en de getroffen families. 

Op 13 mei overleed geheel onverwacht Evert Schut, 
echtgenoot van ons lid Freddy Schut-Meywes. Evert was 
een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten en we zullen 
zijn opgewektheid, hartelijkheid en humor zeer missen. Het 
was altijd een groot genoegen om hem op een congres te 
ontmoeten en hij toonde ook altijd veel belangstelling voor 
de lezingen. Evert had ons voor de voorjaarsbijeenkomst in 
Arnhem nog in contact gebracht met de spreker die ons toen alles over 
buskruit heeft verteld. 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, 
schoonkinderen en kleinkinderen. We wensen hen kracht en sterkte bij dit 
grote verlies. 
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