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WETGEVING OE MARKTORDENING? 
APOTHEKERS EN DROGISTEN IN 
HET INTERBELLUM 

BRAND KRUITHOF* 

De vier geneeskundige wetten van Thorbecke (1865) beloofden aanvankelijk gunstig te zullen 
uitpakken voor de apothekers in Nederland. Vrij algemeen was de verwachting dat hen zelfs 
het monopolie op de bereiding en aflevering van geneesmiddelen zou toevallen. En inderdaad: 
de maatschappelijke status van de apotheker nam aanzienlijk toe, vooral nadat de farmacie 
door de Wet op het Hoger Onderwijs (1876) academische status had verkregen. Toch waren 
de wetten van Thorbecke geenszins bedoeld voor het instellen van een apothekersmonopolie 
op het terrein van de geneesmiddelenverkoop. In cle wet werd slechts een onderscheid aan
gebracht tussen handel in het klein en die in het groot. Voorts gold dat artsen op het platte
land (in plaatsen waar geen apothekers gevestigd waren) bevoegd waren tot de bereiding en 
aflevering van geneesmiddelen. En tenslotte kwam ook de verwachting dat het drogisten
beroep zou uitsterven - als gevolg van de afschaffing van het drogistenexamen - niet uit. 
Integendeel: na 1865 groeide het aantal (nu ongeëxamineerde) drogisten sneller dan ooit 
tevoren. Op de geneesmiddelenmarkt was, kortom, geen sprake van een monopolie maar 
juist van levendige concurrentie. 

Een belangrijk gevolg van de wet van 1865 was dat de apotheker niet langer geneesmiddelen 
mocht verkopen waarvan de samenstelling en bereiding onbekend waren. Deze 'geheimmid-
delen' waren echter bij het publiek zeer populair. Als gevolg daarvan ontstond een levendige 
handel in deze middelen. In Nederland namen vooral drogisten de verkoop ervan voor hun 
rekening. Ook de nieuwe, synthetische geneesmiddelen, die in toenemende mate door grote 
Duitse, Franse en Engelse bedrijven op de markt werden gebracht, werden door drogisten 
verkocht. Het aantal drogisterijen nam snel toe. Terwijl in 1865 nog slechts zo'n 200 drogisten 
geheimmiddelen en andere populaire zelfzorggeneesmiddelen verkochten, was dat aantal 
in 1908 reeds meer dan 2000; in 1942 bedroeg het zelfs bijna 6000. 

In 1893 was een bij Koninklijk Besluit goedgekeurde belangenorganisatie opgericht: de 
Nederlandsche Drogistenbond (NDB). Vijftien jaar later werd zelfs een tweede vereniging 
opgericht, namelijk van drogisten die het diploma van hulpapotheker of apothekersassistent 
bezaten.' Het leek erop dat de apothekers en drogisten tot elkaar waren veroordeeld: beide 
groepen hadden een sterke positie in het landschap van de geneesmiddelenvoorziening 
veroverd. Voor beide groepen gold de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen en ziekenver-
plegingsartikelen als bijzonder aantrekkelijk. En aangezien beide groepen deze middelen tot 

' Beukeiidreef 45, '5061 AA Oisterwijk 

1. D.A. Wittop Koning, De Nctlcrlciiuki:lie Miuirsduippij ter hevonleriiig tier Phanmuie 1842-11)42 (Amsterdam 
1948) 113-114. In 1924 fu.seeidc de/e vereniging niet de NOB tot de .•\lgemeene Nederlandsche Drogistenliond 
(ANDB): Fhtiriihieeiithch Weekblad6i (1924) 1042. 
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hun domein rekenden, was er conflictstof te over.- Dit artikel gaat in op de moeizame dis
cussie tussen apothekers en drogisten, alsmede op hun (even moeizame) pogingen tot 
samenwerking. Het ging daarbij steeds om de vraag wat te prefereren is: regulering van de 
geneesmiddelenverkoop door wetgeving (geneesmiddelenwet, merkenwet en octrooiwet) 
of door marktordening (samenwerking met andere partijen). 

Merkenwet en octrooiwet 

De merkenwet van 1893 {Stb. 146) was bedoeld om fabrikanten beter te beschermen tegen 
imitatie van fabrieks- en handelsmerken en tegen vervalsing van etiketten.^ In artikel 3 van 
de wet werd aangegeven dat het merk diende om artikelen van elkaar te kunnen onder
scheiden. Hieruit kan worden afgeleid dat de naam van het artikel niet fungeerde als merk 
in de zin van de wet; evenmin gold een soortnaam als fabrieksmerk. Er is enige jurispru
dentie voor nodig geweest voordat de implicaties van de wet ten volle duidelijk werden. 
Aanvankelijk bood de wet zelfs weinig bescherming aan fabrikanten. Zo oordeelde de 
rechtbank te Arnhem in 1895 dat Odol geen merknaam was; evenmin waren Saccharine en 
Quina Laroche dat volgens de rechtbank te Den Haag (in resp. 1896 en 1901-1902 en later 
bevestigd door de Hoge Raad). In 1898 achtte de rechtbank te Rotterdam Lysol geen merk
naam. In maart 1898 stelde de rechtbank te Zutphen vast dat woorden zonder 'eenig bijzonder 
kenmerk of zonder eenige bijvoeging' niet konden worden aangemerkt als een door de 
merkenwet beschermd handelsmerk. In 1908 meende het gerechtshof van Leeuwarden: 

Ook bij een woordmerk is de uiterlijke vorm en niet do klank voor de vraag van nabootsing beslissend. 

Het is zeer wel mogelijk, een woord als euchininuni te gebruiken op eene wijze, waartiit duidelijk blijkt, 

dat men alléén de soort van waar heeft willen aangeven, zonder poging, om dwaling te provoceeren ten 

aanzien van den leverancier, en dus niet als merk.'' 

Na enige tijd bleek de merkenwet echter gunstiger uit te pakken voor drogisten en fabri
kanten van verpakte geneesmiddelen dan voor apothekers. Drogisten legden zich toe op de 
verkoop van in het groot bereide merkgeneesmiddelen, terwijl apothekers vasthielden aan 
de eigen bereiding op recept. Dat laatste kon ook betrekking hebben op substitutie van 
merkgeneesmiddelen door eigen bereidingen. In 1914 kwam apotheker H.F. Tillema in het 
Pharmaceutisch Weekblad met een concept-regeling voor de substitutie van merkgenees
middelen.^ Nu de originele merken door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet 
meer konden worden geïmporteerd bestond immers de gelegenheid onder het juk van de 

2, Brand Kruithof, Het eonflict tussen apothekers en lirogisteit. De professionalisering rnn twee beroepsgroepen tussen 
icS'65 en 1932 (|Houten| 1995). Ook intern was er sprake van heftige concurrentie. Zo probeerden de beide drogisten-
bonden de wassende stroom van nieuwe drogisterijen in te dammen door het stellen van onderwijs-, examen- en ves
tigingseisen. 

3. Aan de merkenwet was een internationale conferentie in Madrid voorafgegaan (1891), In het slotakkoord werd 
vastgelegd dat een fabrikant door inschrij\ingbii het internationaal bureau te Bern zijn merk kon deponeren in alle 
toegetreden landen: |.|. Hofman, '1-abrieks- en handelsmerken voor geneesmiddelen', Plunimieeutisch Weekblmi4^ 
(1906) 609-614. 

4, 'Fabrieks- en handelsmerken voor geneesmiddelen', Plutrnmceutisch Weekblad 4^^ (1908) 944-950, 
5. Pharnuieeiitisch Weekblad ïi (1914) 1142. Vgl. Pinkhof, die zich aansloot bij de suggestie van een collega om op 

het receptpapier te laten drukken: 'sec Ph.N.IV et (beter ware "aut") Suppl.' (= volgens de Nederlandse Pharma-
copec, vierde editie of het supplement). Dan hoefden slechts deze woorden te worden doorgestreept bij de wens 
tot aflevering van het beschermde product. 
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buitenlandse merkenfabrikanten uit te komen.'' Het mocht niet baten. In hetzelfde jaar, 
1914, oordeelde de Hoge Raad dat door de opname van het woord 'Aspirine' als officiële 
benaming in de Nederlandse Pharmacopee het recht op het merk niet verloren was gegaan.'' 
De jurist A. Hijman had reeds eerder aangegeven dat dit de oorspronkelijke opvatting van 
de wetgever was geweest:'... van een woord-merk [is] het merk het woord en het woord het 
merk'.** 

Door deze interpretatie van het merkenrecht werd substitutie van merkgeneesmiddelen 
voor apothekers steeds moeilijker. Dat blijkt ook uit het Protargol-arrest van de Hoge Raad 
uit 1936. Het betreft hier een zaak die was aangespannen door I.G. Farben, nadat een 
Amsterdamse apotheker aan een patiënt zilverprote'i'ne had afgeleverd terwijl op het recept 
Protargol was voorschreven. Noch op het flesje, noch bij aflevering had hij aangegeven dat 
het flesje zilverproteïne bevatte, en geen Protargol. De Hoge Raad bepaalde dat niemand 
zilverproteïne onder de naam Protargol mocht afleveren wanneer die niet afkomstig was 
van I.G. Farben. De jurist prof. E.M. Meyers achtte deze uitspraak onjuist: 

De beslissing van den Hoogen Raad wordt dan ook niet door den eisch van het maatschappelijk beta-

menlijke gerechtvaardigd, luist omgekeerd is het een maatschappelijk belang dat het publiek tegen de in 

dezen tijd verdergaande eischcn van de fabrikanten van spécialités beschermd wordt." 

Tot ongenoegen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
(NMP) namen rechtbanken de opvatting van Meyers echter niet over. In geval van substi
tutie van merkgeneesmiddelen door eigen bereidingen lieten rechters het merkenrecht pre
valeren boven de belangen van de apothekers. 

Op 3 november 1910 werd de octrooiwet door de Eerste Kamer goedgekeurd.'" De wet 
bood gedurende 15 jaar bescherming van de bereidingswijze (of een verbetering daarvan) 
van een geneesmiddel, niet de stof als zodanig." In dit opzicht kwam de Nederlandse 
octrooiwet overeen met die in Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken en Italië.'' Alleen 
Groot-Brittannië erkende patenten op grond van de stof, ongeacht de bereiding. Genees
wijzen konden in Nederland niet worden gepatenteerd: volgens artikel 3 van de octrooiwet 
was 'een uitvinding slechts vatbaar ... voor octrooi, wanneer zij strekt tot verkrijging van 
eenige uitkomst op het gebied der nijverheid'. 

Over de gevolgen van de wet werd verschillend gedacht: terwijl Pinkhof octrooi op 
geneesmiddelen ongewenst achtte omdat ze zouden leiden tot prijsopdrijving, had de jurist 
Salomonson geen principiële bezwaren: 

6. In 1916 stelde een zekere Breuls voor een kleurstoffenfabriek met chemische afdeling voor geneesmiddelen op 
te richten ter leniging van de door de oorlog ontstane geneesmiddelenschaarste: C. Breuls, 'Ingezonden. Een eigen 
chemische Industrie', Pharmaceutisch Weekblad i} (1916) 186-187. 

7. 'Het gebruik van een als merk gedeponeerd woord is ook voor geneesmiddelen niet geoorloofd, zelfs wanneer ze 
onder den naam van het merk in de pharmacopee zijn opgenomen (.•\spirine, Tannigeen, Euchinine, Protargol, 
Citarinc, Helmitol)': Phariiiiiceiiliseli Weekblad'ii (1914) 142-143. 

8. A. Hijman, 'Van een woord-merk is het merk het woord en het woord het merk', Pharmaceutisch Weekblad 4f, 
(1911) 489-490. 

9. 'De praktijk van de apotheker. Merken en octrooien' in: Menwrandum voor de apotheker dl. 1 ('s-Gravcnhage 
1990) 50-56. 

10. 'De geneesmiddelen in de nieuwe Nederlandsche octrooiwet", Pharmaceutisch Weekblad 47 (1910) 1425. 
11. In de wet stond geen definitie van het begrip octrooi. Ken latere omschrijving luidt: 'Een octrooi is een naar 

plaats, tijd en omvang beperkt alleenrecht of monopolie voor een uitvinding': Memorandum voor de apotheker dl. I 
('s-Gravenhage 1990) 96-105. 

12. 'Het ontwerp der octrooiwet en de geneesmiddelen', Pharmaceutisch Weekblad 47 (1910) 578-582. 
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Hij die een nieuw geneesmiddel uitvindt bewijst de gemeenschap een grooten dienst en mag dus in de 

tijdelijke bescherming zijner uitvinding een verdiende belooning voor diens dien,st vinden. Men vergete 

niet, dat wanneer het nieuwe geneesmiddel niet ware uitgevonden, de gemeenschap daarvan verstoken 

zou zijn geweest. En wanneer de uitvinding bestaat in een nieuwe wijze van bereiding eener bekende 

stof, dan zal er geen gevaar bestaan, dat de octrooihouder het artikel buitensporig duur zal maken, 

omdat hij altijd zal moeten concurreeren met de fabrikanten, die dezelfde stof volgens de oude methode 

bereiden.'-' 

Het effect van de octrooiwet op de marktpositie van apothekers en drogisten is vooral indirect 
geweest. In principe lijken octrooien stimulerend te hebben gewerkt op de komst van nieuwe 
produkten; deze zullen in het algemeen een hogere prijs hebben gehad dan de bestaande 
artikelen. Voor detaillisten zijn hogere prijzen op zichzelf niet nadelig: met hogere prijzen 
zijn de absolute marges in het algemeen beter. Voor drogisten zullen vooral de positieve 
effecten op de vergroting van het assortiment van belang zijn geweest; voor apothekers de 
negatieve effecten op de eigen bereidingen. De gepatenteerde geneesmiddelen mochten zij 
immers niet zelf bereiden, terwijl ze concurreerden met de eigen bereidingen. 

De Commissie uit Apothekers- en Drogisten-Organisaties 

De economische situatie kort na de Eerste Wereldoorlog dwong de apothekers en drogisten 
voor het eerst tot samenwerking. De winstmarge op verpakte geneesmiddelen stond onder 
druk en beide partijen ondervonden daarvan de negatieve gevolgen. In 1920 werd besloten 
tot samenwerking in de Commissie uit Apothekers- en Drogisten-Organisaties (CADO). In de 
CADO participeerden de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de 
Nederlandsche Apothekersvereeniging, de Nederlandsche Drogisten Bond en de Vereeniging 
van drogisten (Apothekers-Adsistenten).'-* Het doel van de CADO was het verkrijgen van een 
voldoende winstmarge en handhaving van de eenmaal vastgestelde verkoopprijzen, waar
bij het vooral ging om niet-receptgeneesmiddelen.'^ Prijsverknoeiing was verboden op straffe 
van plaatsing op de zogenaamde stoplijst: wie tegen een lagere prijs verkocht dan was afge
sproken zou niet langer beleverd zouden worden door de fabrikanten. Sterke prijsfluctuaties 
zou niet slechts de winstmarges van de winkelier in gevaar brengen, maar tevens het vertrou
wen bij het publiek schaden. 

Een aantal factoren heeft ertoe bijgedragen dat de CADO geen succes is geworden. Ten 
eerste waren de fabrikanten niet of nauwelijks georganiseerd; als gevolg daarvan bestond er 
geen gemeenschappelijk standpunt of aanspreekpunt."' In 1921 werd de Nederlandsche 
Merkenvereeniging (NM) opgericht, een initiatief van een aantal fabrikanten. Aanvankelijk 
leken er mogelijkheden tot samenwerking te bestaan, maar uiteindelijk ontried de CADO 
apothekers en drogisten samenwerking met de Nederlandsche Merkenvereeniging. De CADO 
bood fabrikanten merkbescherming, handhaving van de publieksprijs en bestrijding van de 
valutahandel (parallelimport). In ruil daarvoor vroeg ze een vastgestelde winstmarge voor 

13. Handleiding bij het gebruik van de Nederlandsche octrooiwet (HaAvkn-i 1910) 7; 'De geneesmiddelen in de nieu
we Nederlandsche octrooiwet', Pharmaceutisch Weekblad 47 (1910) 1425. 

14. 'Samenwerking met de Nederlandsche Drogisten Bond in zake den verkoop van verpakte artikelen', 
Pharnmceiitisch Weekblad 57 (1920) 812; 'C.A.D.O.', Pharmaceutisch Weekblad 57 (1920) 812 en 1356-1357. 

15. S.S. Gallée, 'C.A.D.O.', Maandblad van de Ver. Drag. (A.A.) (1919) 234; Idem, 'De prijsregeling van spécialités', 
Pharnmceutisch Weekblad'^6 (1919) 1488-1492. 

16. S.S. Gallée en G.H. van der Wal, 'Rapport der C.A.D.O.-commissie', Pharnmceutisch Weekblad 59 (1922) 488-491. 
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Onder grote publieke belangstelling demonstreert een team van 'Kukirol-meisjes' het voetmiddel Kukirol in de 
etalage van drogist Wulff te Rotterdam (Uit: De Drogist 23 (1925), berustend in het Nederlandse Drogisterij 
Museum te Maarssen) 

de detaillist. De Merkenvereniging sprak weliswaar over een 'redelijke' winstmarge, maar 
wenste zich niet op een concreet getal vast te leggen.'' Bovendien bleek het bestuur van de 
Nederlandsche Merkenvereniging niet in staat de leden af te houden van levering aan 
detaillisten die op de stoplijst waren geplaatst; sommige bestuursleden bleven zélf leveren 
aan uitgesloten firma's.'** 

Aan de andere kant: apothekers en drogisten vormden zelf ook geen hechte coalitie in de 
CADO. Illustratief in dit opzicht is de opmerking van Van der Wielen dat drogisten zich ten 
onrechte erg druk maakten over prijsonderbieding bij de verkoop van bijvoorbeeld 
Aspirine op de markt."^ Van der Wielen vond echter dat apothekers een veel groter onrecht 
werd aangedaan doordat drogisten de bepalingen omtrent lijst-C niet nakwamen (op deze lijst 
waren die artikelen opgenomen die niet onder een bepaald gewicht mochten worden ver
kocht door niet-apothekers). Achteraf constateerde Volkert Swier, redacteur van De Drogist, 
dat de CADO 'door te weinige medewerking' niet voldoende had kunnen bereiken.'" Voor 

17. In 1923 leek het er even op dat een voor beide partijen bevredigend contract zou worden afgesloten. Twee iaar 
later ketste de samenwerking alsnog af: V. van Itallie, 'Bericht aan de leden. Contract met de Nederlandsche 
Merkenvereeniging', Pharmaceutisch Weekblad(to (1923) 722-726; V. Swier, 'Nederlandsche merkenvereeniging'. De 
Drogist 24 (1925) 107; S.S. Gallée, 'De allures van de kosmetische afdeeling der Nederlandsche merkenvereeniging", 
Pharmaceutisch Weekblad 61 (1925) 888-890. 

18. 'Prijsverknoeien en nog iets', De Drogist 24 (1926) 809. 
19. '."langetaste rechten. Verklaarbare (sic!) verontwaardiging van de drogisten. De markt en de geneesmiddelen', 

Pharmaceutisch Weekblad6i (1926) 258. 
20. V. Swier, 'Van hier en daar'. De Drogist j^j {1938) 93. 
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drogisten had het samengaan in de CADO vooral een morele overwinning betekend. Zij 
beschouwden de toetreding van de NMP als een vorm van erkenning van het drogisten
beroep door apothekers. 

De Vereeniging tot behartiging van Pharmaceutische Handelsbelangen 

Ook binnen eigen gelederen was het verre van rustig. Terwijl de NMP zich zorgen maakte om 
de opening van apotheken door niet-apothekers, wilde de ANDB een eind maken aan de on
gebreidelde groei van drogisterijen gedreven door niet-gediplomeerden.-' Van samenwerking 
met fabrikanten werd weinig meer verwacht; daarom zocht men steun bij de farmaceutische 
groothandels. Met hen werd afgesproken dat slechts zou worden geleverd aan startende 
drogisten die beschikten over een drogistdiploma van de ANDB of een apothekers-assistents
diploma. Kort daarna bereikte de NMP overeenstemming met de 'meest vooraanstaande 
groothandelaren' (Brocades & Stheeman, Pharmacia, de Amsterdamsche Chinine Fabriek 
en de OPG) over de te volgen gedragslijn tegenover pseudo-apotheken.-- Om het gewenste 
doel te bereiken werd de leden dringend verzocht hun bestellingen te plaatsen bij die firma's 
die de overeenkomst met de NMP hadden getekend. Met de groothandelaren werd afgespro
ken dat ze niet zouden leveren aan apotheken opgericht door drogisten of andere bevoegden 
tot het houden van een apotheek.^' Verder werd overeengekoinen dat er een lijst zou worden 
opgemaakt van artikelen, die door de groothandel uitsluitend aan apothekers en apotheek-
houdende artsen zouden worden geleverd, 'in overeenstemming met de lijst, welke ook 
door den Drogistenbond werd erkend als speciale apothekersartikelen'. 

Beide beroepsverenigingen waren tevreden over de samenwerking met de groothandel. 
De Drogist meldde dat op deze wijze de oprichting van 400 drogisterijen door niet-vakkun-
digen in 1927 was verhinderd, terwijl het Pharmaceutisch Weekblad zich tevreden uitliet over 
de groothandelaren die levering hadden geweigerd aan een drogist die zijn winkel wilde 
omzetten in een apotheek.̂ '* Toch meende Drogisf-redacteur Swier dat uitsluitend bilaterale 
samenwerking (dus tussen de NMP en de groothandel of tussen de NDB en de groothandel) 
niet effectief was.-5 Hij riep daarom de besturen van de NMP en de drogistenorganisaties op 
tot samenwerking in de strijd tegen pseudo-apotheken en drogisterijen van ongediplomeer-
den. Waarschijnlijk doordat een herziening van de wet regelende de artsenijbereidkunst uit
bleef, bleef het pleidooi van Swier niet zonder gevolgen. Op 24 december 1927 werd een 
'Contract voor groothandelaren' getekend waarin de samenwerking werd bekrachtigd tussen 
de NMP, de ANDB, de RKDB en de Bond van groothandelaren in het pharmaceutisch 
bedrijf. Tezamen vormden ze de Commissie van Pharmaceutische Handelsbelangen.-'' 

21. In de jaren 1924,1925 en 1926 werden niet minder dan 1200 drogistenzaakjes opgezet: 2; jaar drogistenleven. 
jubileum-nummer van De Drogist (Enschede 1928) 35. 

22. I.e., apotheken die in eigendom waren van /;k'f-apothekers. De apotheken in eigendom van erfgenamen van 
apothekers werden hiertoe echter niet gerekend. Zie verder ')aarverslag NMP 1926-1927', Pharmaceutisch Weekblad 
64 (1927) 584; Pharmaceutisch Weekblad 14 mei 1927. 

23. V. van Itallie, 'Bericht aan de leden', Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 470-471. 
24. P.I., 'Oudejaarsavond-gedachten', Or̂ i;iir!/i van de R.K. drogisteiibond, zoals geciteerd in De Drogist 26 (1928) 

476; 'Kort verslag van het behandelde op de vergadering van het hoofdbestuur, gehouden dinsdag 3 mei 1927 op 
het bureau der maatschappij IN.MP]', Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 469. 

25. 'Apotheek-exploitatie, een modern winkelbedrijf?', Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 886-887; V. Swier, 
'Weest wakker', De Drogist 10 augustus 1927. 

26. Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 1253-1263. Later omgecfoopt tot de Vereeniging tot behartiging van 
Pharmaceutische Handelsbelangen. 
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De voornaamste doelstellingen van dit samenwerkingsverband lagen op het terrein van de 
domeinafbakening en concurrentiebeperking. Zo werd geprobeerd de verkoop van genees
middelen te reguleren door de opstelling van een lijst van middelen die uitsluitend in de 
apotheek mochten worden verkocht (de UA-lijst, waarvan het concept in 1927 was opge
steld door de ANDB en de NMP); beteugeling van de interne concurrentie door afspraken 
te maken met de fabrikanten over de vaststelling van de prijzen voor bepaalde verpakte 
geneesmiddelen en door de bestrijding van de oprichting van apotheken door 'ondeskun
digen' en drogisterijen door 'onbekwamen'. Op 21 januari 1928 werd de tekst gepubliceerd 
van het contract dat aan fabrikanten zou worden voorgelegd.-^ 

Privaatrechtelijke regeling van de geneesmiddelenverkoop 

De grondslagen voor een goede regeling zijn er; waar de regeering te kort schoot, hebben de direct 

belanghebbenden zelfde zaak ter hand genomen. De zoo even geciteerde lijst |de UA-lijst], die den isten 

januari 1928 van kracht zal worden, kan een grondslag vormen voor een goede regeling, waarbij de rechten 

en verplichtingen van elke groep van geneesmiddelenvcrkoopers geregeld kan worden. 

Aldus een opgetogen Van der Wielen in het Pharmaceutisch Weekblad?* De UA-lijst was 
opgemaakt in overleg tussen de NMP en de ANDB. De aangesloten groothandelaren en 
fabrikanten verbonden zich tot de uitsluitende levering van de in de lijst opgenomen middelen 
aan apotheekhoudenden. Door deze regeling was de noodzaak tot een door de overheid 
gesanctioneerde lijst minder groot geworden. Ook de drogisten waren optimistisch over de 
betekenis van de overeenkomst. Swier, de redacteur van De Drogist, schreef: 'wat de Regeering 
niet kon, [kunnen] de drie vereenigingen wel'.-'' Volgens hem zou de lijst leiden tot een goede 
afbakening tussen beide beroepen. Voorts meende hij dat de UA-lijst de door de regering 
samengestelde lijst-C wel zou kunnen vervangen, 'omdat dan voldaan wordt aan het 
gevraagde, dat de drogisten geen artikelen meer zullen verkoopen, als bedoeld te zijn de 
narcotische en abortieve, dat tevens een eind gemaakt wordt aan het recepteeren door niet-
apothekers'."' Tenslotte zag hij in de bepaling dat uitsluitend bezitters van het diploma van 
de ANDB of van het apothekersassistentsdiploma een drogisterij mochten oprichten een 
officiële erkenning van het diploma van de ANDB." 

De NMP verklaarde de UA-lijst echter - bij monde van Van Itallie, de secretaris van het 
hoofdbestuur - ongeschikt om de lijst-C te vervangen.'^ Dat zou immers betekenen dat alle 
middelen die niet op de UA-lijst waren opgenomen vrij zouden mogen worden verkocht: 
'We hebben ons hiertegen steeds verzet en zullen dit blijven doen, aangezien deze lijst op 
lange na niet volledig is en wij op het standpunt blijven staan, dat de bereiding en de ver
koop van geneesmiddelen in de apotheek dient te geschieden'. Desondanks noemde ook 
Van Itallie de oprichting van de Commissie voor Pharmaceutische Handelsbelangen 'de 
groote gebeurtenis op pharmaceutisch gebied in het afgeloopen jaar'. Als voorbeeld van het 
gunstige effect dat ervan uitging noemde hij dat de verkoop van uit België afkomstige ver-

27. 'Contract voor fabrikanten, vertegenwoordigers en alleenverkoopers', Pharmaceutisch Weekblad 6=i (1928) 65-70. 
28. V.D.W. 1= Van der Wielen], 'Oppositie tegen lijst-C', Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 1216-1220. De U.'K-lijst 

zou op 1 januari 1928 worden gepubliceerd. Een definitieve liist kwam echter pas in 1931: ibidem 69 (1932) 562. 
29. V. Swier, 'Van hier en daar'. De Drogist 26 (1927) 339. 
30. V. Swier, 'Van hier en daar', [)e l^rogist 26 (1927) 339; 'De drogisten en lijst-C', Pharimiceutisch Weekblad 64 

(1927) 1143-1144-
31. V. Swier, 'Van hier en daar. Ons diploma erkend'. De Drogist 27 (1929) 642-643. 
32. V. van Itallie, 'Jaarverslag |NMP| 1 juni 1927 - 1 juni 1928', Pharmaceutisch Weekblad65 (1928) 540-542. 
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pakkingen tegen lage prijzen verder was verhinderd, omdat deze bron 'thans is droogge
legd'. Van Itallie erkende dat er onder apothekers veel kritiek werd gehoord op de UA-lijst. 
'Geen enkel werk is volmaakt en zeer zeker kleven er fouten aan deze lijst'. De apothekers 
hadden echter vrijwel geen concrete bijdragen geleverd om deze lijst verbeteren. Ook gaf 
hij toe dat een probleem bij de samenstelling van de lijst was dat de fabrikant '[ook] een 
woordje over zijn eigen artikelen heeft mede te spreken'. Eén fabrikant wilde al zijn artikelen 
op de UA-lijst plaatsen, sommigen wilden juist geen enkel artikel als UA betitelen. Van 
Itallie verzuchtte dat 'er steeds ontevredenen over deze lijst zullen blijven bestaan'. 

Kort daarop werd tevens gewerkt aan een lijst van verpakte artikelen, waarvoor de prijzen 
door de fabrikant zouden worden vastgesteld. 

Een zoodanige lijst is nodig, om den prijsverknoeiers het wapen, waarvan zij zich zco gaarne bedienen, 

uit de hand te slaan, n.1. onwetendheid met de verkoopsprijzen voor te wenden. 

Kortingen aan particuUeren vormden een onderdeel van de prijsconcurrentie waartegen 
diende te worden gestreden. De Vereeniging (voorheen Commissie) tot behartiging van 
Pharmaceutische Handelsbelangen besloot dat apothekers en drogisten niet meer dan 3% 
korting mochten geven, en dan nog uitsluitend 'bij inlevering van bons tot een totaal waarde 
van ten minste 10 gulden.''-' Niet altijd bleken alle partijen zich aan de gemaakte afspraken 
te houden. Eén van de grossiers uit één van de grote steden had in 1929 geheime kortingen 
gegeven, hetgeen Van Itallie en Swier het commentaar ontlokte dat 'saneering van den handel 
in pharmaceutische artikelen alleen dan mogelijk [is], wanneer allen medewerken.'-̂ '* 

Kort daarop kreeg de oprichting van de Vereeniging zijn beslag. Tijdens de wintervergade
ring op dinsdag 8 januari 1929 keurde de algemene vergadering van de ANDB de toetreding 
tot de Vereeniging tot behartiging van Pharmaceutische Handelsbelangen goed.-'' De verga
dering benoemde Volkert Swier tot lid en F.F. Dreckmeier tot plaatsvervangend lid. Ook de 
NMP was aanvankelijk positief over toetreding tot de Vereeniging. Uit het jaarverslag van de 
NMP over de jaren 1930 en 1931 blijkt dat alle departementen van de NMP (op één na, dat 
blanco stemde) accoord waren gegaan met het Reglement voor de handel in pharmaceutische 
artikelen.^'' 

Ontwerp voor een nieuwe geneesmiddelenwet: de NMP haakt af 

In De Drogist van 8 juli 1931 werd de in werking treding van het Reglement aangekondigd: 
voortaan zou niet meer mogen worden ingekocht bij niet erkende fabrikanten, groothan
delaren of grossiers. Tevens werd een lijst aangekondigd van aangesloten groothandelaren, 
grossiers en fabrikanten, opdat naleving van het Reglement door de leden van de ANDB 
gegarandeerd zou zijn.'" Ook de apothekers waren aanvankelijk tevreden met deze privaat
rechtelijke regeling, die ze beschouwden als het best haalbare compromis bij het ontbreken 

33. 'Vereeniging tot behartiging van pharmaceutische handelsbelangen. Kortingen, te geven door apothekers en 
drogisten', Pharmaceutisch Weekblad M (1929) 822. 

34. V. van Itallie en V. Swier, 'Vereeniging tot behartiging van pharmaceutische handelsbelangen', Pharmaceutisch 
Weekhltul 66 (1929) 641. 

35. Smid, 'Verslag algemeene vergadering'. De Drogist 27 (1929) 429-433. 
36. V. van Itallie, 'laarverslag | N M P | 1 mei 1930 - 1 mei 1931', Pharmaceutisch Weekblad6$ (1931) 465-478. 
37. V. Swier, 'Redactioneel', De Drogist }0 (1931) 22: 'Wordt goed de hand gehouden hieraan, dan komen wij ten

slotte tot de algeheele uitsluiting van hen die niet in ons vak thuisbehooren'. 
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van overheidsmaatregelen.^* Toch groeide binnen de NMP snel twijfel over de wenselijkheid 
van deelname van de Maatschappij aan de Vereeniging, vooral toen de Tweede Kamer zich 
leek op te maken voor debatten over een nieuwe geneesmiddelenwet. Op de Buitengewone 
Algemeene Vergadering van 26 november 1931 vormde het lidmaatschap van de NMP van 
de Vereeniging zelfs een apart agendapunt, samen met het ontwerp van een nieuwe genees
middelenwet.-'̂  Op deze vergadering werd bijna unaniem besloten het lidmaatschap van de 
Vereeniging op te zeggen.''" Na de vergadering maakten 444 leden van de NMP gebruik van 
hun bevoegdheid om met ingang van 1 juli 1932 hun erkenning door de Vereeniging te 
annuleren.'*' 

Er kan nu niet meer gecolporteerd worden met eene UA-lijst, samengesteld door drogisten en apothekers, 

welk parade-paard 200 dikwijls dienst heeft moeten doen tegenover outsiders bij de bestrijding van het 

ontwerp-Geneesmiddelenwet en zoo en passant ook van de apothekers.'*' 

De NMP was voorstander van dit wetsontwerp, waardoor het lidmaatschap van de Vereeni
ging en de samenstelling van de UA-lijst kennelijk niet langer werden geacht in het belang te 
zijn van de apothekers. 

De Vereeniging tot behartiging van Pharmaceutische Handelsbelangen bleef voort
bestaan, ondanks de terugtrekking van vrijwel alle apothekers. Apotheker Gallée bleef op 
persoonlijke titel deel uitmaken van het bestuur van de Vereeniging. Swier daarentegen ver
zocht in 1932 het hoofdbestuur van de ANDB hem te ontheffen van zijn functie in het 
bestuur van de Vereeniging: 'Te drukke werkzaamheden nopen hem dit besluit te nemen.'''^ 
Het Pharmaceutisch Weekblad gaf cynisch als commentaar: 'Swier verlaat het schip dat 
vooral door zijn toedoen gaat zinken.'"*'* 

Bij wijze van afscheid gaf Swier in een redactioneel artikel een kort overzicht van het 
gebeurde en van de gevolgen van het uittreden van de NMP."*' Volgens het reglement van 
de Vereeniging mocht door de groothandels niet meer worden geleverd aan de naar schat
ting 700 uitgetreden apothekers, maar geen van hen dacht eraan de levering te staken. Een 
bijkomend probleem was dat veel drogisten bleven leveren in strijd met de UA-lijst. 
Drogisten hechtten volgens Swier niet veel waarde aan de UA-lijst, mede doordat apothekers 
doorgingen met de verkoop van allerlei sterkwerkende middelen zonder voorschrift, 'hoewel 
die artikelen door den secretaris van de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie met 
een sterretje getekend zijn'. Met andere woorden: allen zondigden tegen het Reglement. 

38. Van Itallie merkte op dat jaarlijks een vernieuwing van de Wet regelende de uitoefening de artsenijbereid
kunst werd aangekondigd, maar 'van den inhoud [is ons| niets bekend': 'laarverslag (NMP] 1 mei 1930 - 1 mei 
1931', Pharnuueutisch Weekblad6S (1931) 471. 

39. 'Bericht aan de leden', Pharmaceutisch Weekblad 68 (1931) 1095; 'Kort verslag van het behandelde op de hoofd
bestuursvergadering van 29 en 30 oktober 1931', Pharmaceutisch Weekblad 68 (1931) 1096-1097. 
40. 'laarverslag 1 mei 1931 - 1 Mei 1932', Pharmaceutisch Weekblad 69 (1932) 55,V566, aldaar 562. De opzegging was 

statutair overigens pas mogelijk met ingang van 31 december 1932. 
41. 'Bericht aan deleden', Pharmaceutisch Weekblad6<) (1932) 333. 
42. Pharmaceutisch Weekblad 69 (1932) 562. 
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Expertise, ethiek en marktwerking 

De kritiek van apothekerszijde was niet nieuw. Reeds in 1920, het oprichtingsjaar van de 
CADO, noemde apotheker Meihuizen samenwerking met drogisten 'bedenkelijke utiliteits-
politiek voor een ethisch lichaam als onze Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie wil zijn.''*'' Drogisten beschouwden de samenwerking met apothekers volgens 
hem als een impliciete vorm van erkenning van het drogistenberoep, terwijl ze als verkoper 
van geneesmiddelen in het klein niet wettelijk toelaatbaar waren: 

|De drogist] vormt als zoodanig met de zijnen eene organisatie, waarmee die der enig wettelijk bevoegde 

deskundigen: de apothekers, niet wel kan, noch mag samengaan. Dat is niet correct, en daarmede lijdt 

de pharmaceutische ethica schade. 

Daar kwam volgens hem nog bij dat de NMP zich op deze wijze inliet met kwakzalverij: 
'immers onder spécialités worden vrij algemeen verstaan zoowel medicinale zeepen, kunst
matige bronzouten als abdijsiroop en pinkpillen'. Hij noemde de samenwerking met de 
drogistenbonden een 'gevaarlijk antecedent'. Meihuizen, zelf een voorstander van staats-
apotheken, was van mening dat apothekers beter steun bij de staat dan bij de drogisten 
konden zoeken. Ondanks de kritische kanttekeningen van Meihuizen vond de samenwerking 
tussen apothekers en drogisten in de CADO doorgang. In het Pharmaceutisch Weekblad 
werd met voldoening geconstateerd dat de marge van een aantal artikelen was verbeterd en 
dat er gesprekken gaande waren met een comité van fabrikanten.-*' 

In 1927 werden opnieuw kritische kanttekeningen geplaatst bij de Commissie voor 
Pharmaceutische Handelsbelangen. Zo meende een zekere Keulemans dat het onjuist was 
om de verkoop van fabriekspreparaten te bevorderen, hetgeen toch het gevolg was van het 
samenwerkingsverband.'** Op deze manier zouden de eigen-bereidingen en de loco-prepa
raten de naam van minderwaardige geneesmiddelen krijgen. 'Ik kan me voorstellen, dat 
menig "bewust"' ziekenfondslid "echte aspirine" zal eischen'. Bij het merkgeneesmiddel 
moet de apotheker echter onderzoeken of het aan de eisen van de farmacopee voldoet. Het 
dagelijks be.stuur van de NMP wees Keulemans erop dat al vanaf 1893 de merkenwet bestond, 
waarin het recht wordt erkend 'van den uitvinder om voor zijn vinding en voor alles, wat hij 
doet in het belang van deze vinding een belooning te verlangen'.•*'* Ook apothekers dienden 
zich aan deze wet te houden. Een jaar later constateerde apotheker Monasch dat de NMP 
door deze overeenkomst 'openlijk den verkoop van geneesmiddelen door drogisten erkent en 
(dat daardoor) deze laatsten de wet honderden keeren per dag overtreden'.'" Verder waar
schuwde hij dat 

Wanneer het op deze wijze voortgaat, beleven we het nog, dat de receptuur uitsluitend komt te bestaan 

uit het afleveren van door een fabrikant verpakte geneesmiddelen, waarvan de inhoud voor den apotheker 

geheel onbekend blijft. Dan kunnen de pharmacopee en receptuur boeken wel opdoeken; dan kunnen de 

adsistentencursussen stopgezet worden en dan is de 6-jarige apothekersstudie ook overbodig geworden. 

46. ).S. Meihuizen, 'Pharmaceutische ethica en prijzenpolitiek', Pharnuiceutisch Weekblad 'ij (1920) 1297-1299. 
47. 'C.A.I!).0.', Pharmaceutisch Weekblad ^/ (1920) 1356. 
48. Pharmaceutisch Weekblad 64 (1927) 1292-1293. 
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Namens het hoofdbestuur ontkende Van Itallie dat deze overeenkomst een erkenning van 
de drogist als verkoper van geneesmiddelen betekende." Bovendien had de hier bedoelde 
afspraak slechts betrekking op ziekenhuis- en niét op ziekenfonds-verpakkingen. Tijdens 
een rechtszaak in 1931 beriep een drogist zich erop dat in verschillende prijscouranten 
Veramon als substantie wel, maar als tabletten niet als UA-artikel werd aangemerkt.'-
Monasch vroeg zich naar aanleiding van deze zaak af of het voor een patiënt minder 
gevaarlijk was als een apotheker Veramon verkocht dan wanneer een drogist dit deed.'-' 'Het 
antwoord luidt natuurlijk: even gevaarlijk!' Drogisten mochten Veramon - op grond van 
zowel lijst-C als de UA-lijst - niet verkopen. 'Waarom spreken de apothekers dan niet 
onderling af, dergelijke artikelen in het geheel niet meer in den handverkoop te verkoopen?' 
Van der Wielen was dit geheel met Monasch eens 'en gelukkig een groot aantal in de praktijk 
staande apothekers ook.''* 

In 1928 besteedde het Pharmaceutisch Weekblad aandacht aan de eventuele voorkeur van 
artsen en publiek voor geneesmiddelen geproduceerd in fabrieken en beschermd door een 
woordmerk boven geneesmiddelen bereid in de apotheek." Voor bepaalde preparaten, 
zoals insuline, verdiende het fabriekspreparaat duidelijk de voorkeur. Maar volgens een 
aantal apothekers werd de voorkeur voor spécialités vooral ingegeven door overwegingen 
van esthetische aard. Van der Wielen was niet overtuigd van de onbaatzuchtigheid van 
fabrikanten: 'De handel in en de fabrikatie van nieuwe geneesmiddelen zijn een handel en 
fabrikatie, die zich in doel noch middelen onderscheiden van eiken anderen handel.' 
Daarentegen meenden apothekers als Vermet en Leeuwenstein dat wanneer een arts een 
specialité voorschreef, dit ook diende te worden afgeleverd - en niet het loco-preparaat. De 
apotheker moest bovendien niet in staat worden geacht een beter preparaat te maken dan 
de fabrikant.'^ Leeuwenstein meende voorts dat de hogere prijzen van spécialités nodig 
waren om daarmee 'verdere proeven te nemen en de groote laboratoria, die zij ingericht 
hebben in stand te houden.' 

Hoewel apothekers weinig geneigd waren tot samenwerking met de drogisten, is het er 
in het Interbellum toch tweemaal van gekomen: in 1920 in de Commissie uit Apothekers-
en Drogisten Organisaties, in 1927 in de Vereeniging (voorheen Commissie) tot behartiging 
van Pharmaceutische Handelsbelangen. In beide gevallen ging het vooral om economische 
belangenbehartiging. De eerste keer ging het primair om het verkrijgen van een redelijke 
marge op zelfzorggeneesmiddelen, in het tweede geval werd geprobeerd toetreding tot het 
beroep door buitenstaanders te verhinderen. Drogisten wilden ongediplomeerden van de 
markt weren, terwijl apothekers vooral gebrand waren op pseudo-apotheken. Beide groepen 
voelden zich in hun inkomen bedreigd: drogisten door een overschot aan beroepsgenoten, 
apothekers door concurrentie met pseudo-apothekers over de prijzen van de receptgenees-
middelen. 

Aanvankelijk zochten de drogisten- en apothekersorganisaties de oplossing voor hun 
probleem in samenwerking met fabrikanten van merkgeneesmiddelen. In toenemende 
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mate werden ook groothandelaren in farmaceutische producten belangrijke partners.'' De 
samenwerking tussen drogisten- en apothekersorganisaties werd echter abrupt beëindigd 
op het moment dat de apothekers meenden dat hun belangen beter zouden worden gediend 
door de nieuwe geneesmiddelenwet, waarvan het ontwerp aan het begin van de jaren dertig 
in de Kamer werd behandeld. Het wetsontwerp regelde tal van zaken, waaronder de taken 
van de apotheker en de aanprijzing van geneesmiddelen. Bovenal trachtte het ontwerp de 
rond lijst-C ontstane problemen te ondervangen. De verkoop van de vele nieuwe genees
middelen vond ongehinderd plaats: veel van deze middelen ontbraken op lijst-C, omdat 
een aanpassing van deze lijst iedere keer een wetswijziging vereiste. Het nieuwe wetsont
werp werd allerwegen ervaren als gunstig voor de apothekers. Daarentegen voorzag het niet 
in een regeling van het drogistenberoep. De behandeling ervan werd daarom, onder druk 
van zowel de Tweede Kamer als partijen in het veld, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het 
zou nog tot 1958 duren voordat er een nieuwe geneesmiddelenwet kwam. 

De NMP voelde zich gedwarsboomd. Door het toenemend belang van spécialités en ver
pakte geneesmiddelen in de farmacotherapie en door de strijd met de ziekenfondsen zocht 
ze haar heil bij de groothandelaren. In 1936 sloot de Maatschappij een contract met de Bond 
van Groothandelaren in het Pharmaceutisch Bedrijf, waarin was geregeld dat farmaceutische 
produkten slechts aan NMP-leden mochten worden geleverd, die bovendien zouden afnemen 
tegen vastgestelde prijzen. Een belangrijk gevolg van deze overeenkomst was dat een groot 
deel van de geneesmiddelenmarkt toeviel aan de apothekers. Het bloed kroop waar het niet 
gaan kon: apothekers zochten zoveel mogelijk steun bij wetgever en politiek. Wanneer dat 
echter niets opleverde probeerden ze hun positie te versterken door marktordening, dat wil 
zeggen: door samenwerking met andere marktpartijen. 

SUMMARY 

Legislation or tnarket forces? Apothecaries and druggists in the Interwar Period 
In 1865, Dutch Parliament accepted four laws regulating the national health care system and 
the organization of the medical profession. Together with the Law on Higher Education, 
that went into effect in 1876, they led to the raising of pharmacy to academic levels. Many 
expected this would deal the death blow to the chemist and druggist profession (drogist) 
and leave the apothecaries with a monopoly. The opposite, however, happened. The number 
of druggists increased dramatically in the decades following the 1865 legislation; their business 
was thriving due to the sale of secret remedies, the new synthetic remedies and other remedies 
that were popular with the public. This article deals with the heated debates between 
apothecaries and druggists over their position on the pharmaceutical market as well as with 
their laborious efforts to cooperation, the main question being how to control the sale of 
medicines: either by state legislation or by market forces. It turns out that the apothecaries 
expected much of the former but did not, their academic status notwithstanding, reject the 
latter on fundamental grounds. 

57. Daarbij valt te denken aan Brocades & Stheeman en Reese & Beintema te Meppel, de Onderlinge Pharma
ceutische Groothandel (OPG) te Utrecht en de firma Hahmes te Maastricht. Overigens waren sommige van 
genoemde bedrijven tevens producent van farmaca. 
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