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DE NEDERLANDSE FARMACIE 
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Over de Nederlandse farmacie tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog weinig 
gepubliceerd. Wittop Koning heeft summier de opheffing van de 'Maat
schappij' en het Pharmaceutisch Weekblad vermeld.' De farmaceutische 
geschiedschrijving heeft tot nu toe vrijwei geen aandacht besteed aan deze 
bewogen periode. 
In deze bijdrage zal globaal worden beschreven hoe het voor de Nederlandse 
apotheker in de periode 1940-'45 steeds moeilijker werd zijn vak naar behoren 
uit te oefenen. Geneesmiddelen en receptuurgrondstoffen werden steeds 
schaarser en distributie ervan was dan ook onvermijdelijk. De maatregelen 
van de Duitse bezetter, die het leven van alle dag ingrijpend veranderden, 
bei'nvloedden vanzelfsprekend ook de werkzaamheden in de apotheek. Voor 
gegevens over deze periode bleken het Pharmaceutisch Weekblad en vanaf 
1943 het Tijdschrift voor Artsenijkunde de belangrijkste bronnen. 

De periode voor de oorlog 

In het jaar 1939 telde de 'Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der 
Pharmacie' (N.M.P.) ruim duizend leden, waarvan bijna 800 praktiserend 
apotheker waren. Van het orgaan van de N.M.P., het Pharmaceutisch 
Weekblad. ook genoemd Tijdschrift voor Apothekers en Apotheekhoudende 
Geneeskundigen, was de Amsterdamse hoogleraar P. van der Wielen de 
hoofdredacteur. 
De bereiding van geneesmiddelen in de apotheek was in die tijd nog 
tijdrovend en ingewikkeld. Talrijke grondstoffen moesten worden verwerkt 
tot decocten, infusen, smeltzalven, zetpillen, pillen, clysma's, dranken en 
poeders. Het wettig geldende voorschriftenboek, de vijfde editie van de 
Nederlandsche Pharmacopee, was in 1926 verschenen. Werd de vierde editie 
ook nog in het Latijn, de vijfde uitgave werd alleen in de landstaal uitgegeven. 
Deze farmacopee zou mede als gevolg van de oorlogsomstandigheden een 
zeer lange geldigheidsduur hebben, namelijk 32 jaar, tot 1958. 

*Mathenesselaan 1, 2343 HA Oegstgeest. 
1. D. A. Wittop Koning, Z)e Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1842-

1942 (Amsterdam 1948) 7, en idem, 'Pharmaceutisch Weekblad 1864-1989, De vierde 25 
jaar", Pharmaceutisch Weekblad (Ph. Wkbl.) 124 (1989) 780. 
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Om voorbereid te zijn op eventuele oorlogshandelingen werden in ons land 
ook op het gebied van de farmacie allerlei maatregelen getroffen. Eind 1939 
werden 67 apothekers gemobiliseerd. Sommigen kregen een speciale op-
leiding tot 'gasofficier' om de gevaren van gifgassen het hoofd te kunnen 
bieden. Apothekers werden ook ingeschakeld bij de luchtbeschermingsdienst. 
Via de apotheek kon het publiek gasmaskers aanschaffen en over het gebruik 
ervan informatie verkrijgen. Collectief werden zandzakken aangekocht om 
de apotheek te beschermen tegen luchtaanvallen. Er werd een N.M.P. Gas-
verbanddoos ontworpen, waarin zich behalve verband, bismuthpreparaten 
en middelen tegen traan- en niesgas, ook een fles met Anti-Mosterdgas-
poedermengsel bevond.' 
Nadat op 28 august 1939 de algemene mobilisatie was afgekondigd werd te 
Amsterdam het 'Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen' opgericht. 
Dit bureau werd ingesteld bij 'Ministerieel Besluit inzake de Geneesmiddelen-
en Verbandstoffendistributie'. Tegelijkertijd trad de 'Geneesmiddelenbe-
schikking 1939, nr. 1' in werking waardoor voor bijna honderd genees
middelen distributie werd ingevoerd.^ 21 oktober 1939 werd een uitgebreide 
instructie van kracht: 'De Toepassing van de distributieregehng voor 
Geneesmiddelen'." In de loop van dat jaar steeg de prijs van de meeste 
geneesmiddelen en verbandstoffen niet onbelangrijk. 

Het jaar 1940 

Het moment waarop Nederland werkelijk bij de oorlogshandelingen betrok-
ken raakte was aangebroken. Toen de 'meidagen' voorbij waren, maakte men 
de balans op. Door het bombardement van Rotterdam op 14 mei werden 22 
apotheken, waaronder de Gemeenteapotheek en de apotheek van het 
Coolsingelziekenhuis totaal verwoest. Er waren gelukkig weinig persoonlijke 
ongevallen. Toch verloren twee assistenten en een loopjongen het leven. Drie 
Rotterdamse ziekenfondsgebouwen werden getroffen waarbij de administra-
tie in vlammen opging. Ook in Ede, Rhenen, Middelburg en Den Helder 
werden apotheken verwoest. 
Door de N.M.P. werd onmiddellijk een comite 'Directe Hulp' opgericht, een 
steunfonds, niet alleen voor de getroffen apothekers, maar ook voor hun 
assistenten. De Maatschappij bood tevens de helpende hand door het 
verlenen van kredieten voor de wederopbouw en er werd een verbod voor 
nieuw-vestiging ingesteld teneinde gedupeerde apothekers bescherming te 

2. Ph.Wkhl. 76 (1939) 1182-1184. Het A.M.G. poedermengsel bestond uit 1 dee! 
Caporiet (=chloorkalk met ong. 70% actief chloor) en 5 delen Magnesiumcarbonaat. Het 
actief chloorgehalte van dit mengsel was 13-14%. 

3. Ph.Wkhl. 76(1939) 1194. 
4. Ibidem 1395. 
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bieden. CoUega's uit het hele land stelden instrumentarium voor de getrof-
fenen ter beschikking.'" 
Tijdens de oorlogsdagen sneuvelde er een apotheker, de 44-jarige reserve-
kapitein J.A. Schouten uit Amersfoort. De capitulatie van het Nederlandse 
leger had tot gevolg dat de 'Militair Pharmaceutische dienst' op 15 juli 1940 
ophield te bestaan. 
In de loop van 1940 werden distributiemaatregelen voor ongeveer 150 
geneesmiddelen getroffen. Toch waren de produktie. de aanvoer uit het 
buitenland nog zodanig, dat van distributie in de zin van beperking nog geen 
sprake was, mede dankzij de maatregelen die in 1939 al waren genomen. Dit 
gold ook voor verbandstoffen. Wei werden beperkende maatregelen af
gekondigd waarbij de maximum hoeveelheden voor aflevering per keer 
werden vastgesteld. De groothandels pasten zelf een distributiesysteem toe, 
gebaseerd op hun eigen voorraad, waardoor aan apothekers geen grotere 
hoeveelheid geneesmiddelen werd geleverd dan per apotheek nodig was. 
Zodoende voorkwam men hamsteren en prijsopdrijving. Men had ervaring 
opgedaan in de oorlog 1914-'18, toen de prijs van 1 kg Broomnatrium opliep 
van / 2,— tot / 120,—, doordat een concern de gehele voorraad had 
opgekocht. Er zijn toen tal van goederen aan de handel onttrokken, 
uitsluitend voor speculatieve doeleinden. 
Toch kwamen er in de loop van 1940 steeds meer berichten over schaarste aan 
medicamenten. De opmerking 'Er wordt ook wel te veel geslikt', was in dit 
verband zeker op zijn plaats. Het voorstel: 'Bepaalde preparaten alleen op 
medisch voorschrift afleveren', betekende dan ook niet altijd een nadeel.' Het 
aantal surrogaten en vervangingsmiddelen nam vooral toen er in het najaar 
van 1940 steeds meer stagnatie in het internationale verkeer ontstond, 
dagelijks toe. 
Er werd door de Gezondheidsraad een Commissie benoemd, die onder 
voorzitterschap van de Leidse hoogleraar L. van Itallie, een noodformula-
rium samenstelde. Hierin werd een verzamehng voorschriften opgenomen 
met gebruikmaking van zo weinig mogelijk grondstoffen. Voor elkc indicatie 
gaf men meerdere recepten voor het geval een bepaald medicament niet ter 
beschikking zou zijn. Injuni 1940 werd dit 'Formularium Gezondheidsraad', 
het F.G., aan alle artsen en apothekers toegezonden: 'Een met groote zorg 
samengesteld Formularium, dat, geboren uit den nood der tijden, ook lang 
nadat deze zware tijden tot het verleden behooren zijn waarde zal behouden'.' 
In dit boekje was tevens een lijst opgenomen van een 25-tal in Nederland 
gekweekte geneeskrachtige planten. 

5. Ibidem 77 (1940) 540-544, 612, 745 en 750. 
6. Ibidem 486, 786-789. 
7. Ibidem 662-663. 
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Dat het kweken van geneeskruiden steeds meer in een behoefte ging voorzien, 
bleek uit de publikatie van Van der Wielen getiteld: 'Geneesmiddelen in 
oorlogstijd'.* Hierin wordt onder meer vermeld dat kweekproeven met 
Artemisia cina in de Amsterdamse Hortus hadden geleid tot Flores cinae met 
een voldoende gehalte aan santonine. Van der Wielen geeft talrijke voor-
beelden van plantaardige grondstoffen waarvoor men afhankelijk was van 
het buitenland, maar die te vervangen waren door geneeskruiden van eigen 
bodem. Zoals Folia uvae ursi (berendruifbladeren) die konden worden 
vervangen door Folia myrtilli (bosbessenbladeren). Ook kweekte men in ons 
land met succes Chinese rhabarber. Ook tal van andere produkten passeren 
de revue, zoals een produkt dat al spoedig schaars dreigde te worden, 
levertraan. Deze belangrijke vitaminebron, die algemeen werd toegepast bij 
t.b.c. en rachitis, moest worden geimporteerd uit de Scandinavische landen. 
Ook kan men moeilijkheden verwachten voor buiten Europa geproduceerde 
grondstoffen, zoals kaioen voor verband. Dit gold evenzeer voor receptuur-
hulpgrondstoffen als arabische gom, cacaoboter en agar-agar en ook voor 
geneesmiddelen als secale, tannine, carrageen, aloe en senna. Als nood-
oplossing moest men vervangmiddelen gebruiken. Zo nam men in plaats van 
tannine voor behandeling van brandwonden, picrinezuur. 
Chirurgisch materiaal als catgut en hechtzijde kon worden vervangen door 
een collageen produkt uit de pezen van paarden en runderen. Voor insuline 
moest men in plaats van diepgevroren pancreas ingevoerd uit Zuid-Amerika 
meer gebruik maken van de organen van in Nederland geslachte dieren. De 
schrijver kon toen nog niet vermoeden, dat er een tijd zou komen dat in ons 
land bijna geen slachtvee meer zou zijn. 

Op 29 en 30 oktober 1940 vond te Amsterdam de 89e Algemene Vergadering 
van de N.M.P. plaats. Toestemming tot het houden van deze bijeenkomst was 
door de Duitse autoriteiten gegeven op uitdrukkelijke voorwaarde dat 
uitsluitend huishoudelijke zaken en geen politieke vraagstukken aan de orde 
zouden komen. Voorzitter I.J.A.M. Nieuwenhuis decide mee, dat de N.M.P. 
contracten had afgesloten met de Duitse overheid voor levering van 
geneesmiddelen aan Duitse militairen, aan in ons land verblijvende zgn. 
Rijksduitsers en aan in Duitsland te werk gestelde Nederlanders.'' 

Het jaar 1941 

In december 1940 was de tweede druk van de vijfde editie der 'Nederlandsche 
Pharmacopee' verschenen. Dit voorschriftenboek trad 1 januari 1941 in 
werking. Tegelijkertijd was er een eerste supplement op deze uitgave 

8. P. van der Wielen, 'Geneesmiddelen in Oorlogstijd". Nederlandsch tijdschrift voor 
geneeskunde 84 (1940) .•(409-3417. 

9. Ph.Wkbl. 77(1940)1108-1115. 
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uitgekomen, met aanvullingen en wijzigingen. Zoals de 'Pharmacopee-
Commissie' in het voorbericht vermeldde: 'Tengevolge van de groote 
schaarschte aan Moederkoorn en aan vetten en olieen, in het bijzonder aan 
olijfolie en met het oog op het volkomen mislukken der oogst van 
laurierkersbladen. 
Omdat er nadien steeds meer wijzigingen kwamen als gevolg van het 
ontbreken van bepaalde geneesmiddelen en grondstoffen, werd de Commissie 
tijdelijk gemachtigd nieuwe voorschriften als 'Mededcelingen der Phar-
macopee-Commissie' te publiceren in het Pharmaceutisch Weekblad en het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Deze mededelingen traden bij 
publikatie onmiddellijk in werking.'" Het Pharmaceutisch Weekblad is 
gedurende het gehele jaar 1941 wekelijks verschenen. Men treft daarin aan: 
wetenschappelijke bijdragen, onderzoekresultaten, praktijkmededelingen, li-
teratuur, personalia, aankondigingen van nieuwe geneesmiddelen en ver-
slagen der N.M.P.-departementen en -commissies. 
Bepaalde berichten geven een indruk van de situatie op farmaceutisch gebied, 
die door de tijdsomstandigheden steeds moeilijker werd. Zo hadden de 
verduisteringsmaatregelen tot gevolg dat apotheken in de winter vroeger 
moesten sluiten en de slechter wordende verbindingen belemmerden het 
bijwonen van departementsbijeenkomsten en vergaderingen. Sommige grond
stoffen konden slechts worden besteld als men emballage inleverde, inclusief 
kurken, die ook schaars werden. Inzameling van gebruikte tubes was nodig, 
omdat het metaal voor de fabricage van tubes niet meer beschikbaar was. 
Voor een nieuwe tube moest een oude worden ingeleverd. Een voorstel, om 
gebruik te maken van een thermosfles bij het bereiden van infusen en 
decocten, was bedoeld om gas te sparen. 

In december 1940wasinhet N.S.B.-blad Volken ^We/7a/?</melding gemaakt 
van de stichting van een 'Medisch Front'." De bedoeling hiervan was 'in een 
wereld van doctoren, tandartsen, dierenartsen, apothekers, hun personeel, 
hun bonden, vereenigingen en genootschappen een organisatorische orde 
voor te bereiden' om zo al dezen 'als een groot medisch, deskundig en 
harmonisch blok te kunnen inzetten, voor het werk waartoe zij geroepen zijn: 
het lichamelijk en geestelijk welzijn van het geheele Nederlandsche Volk'. In 
het N.S.B.-blad van 24 januari 1941 wordt het waarom van de toekomstige 
'Nederlandsche Apothekerskamer van Medisch Front' uiteengezet.'' Men 
had als doel de huidige 'neergang van den apothekerstand', de N.M.P. die is 
'verworden tot een star mechaniek' en de chaos op het gebied der genees-

10. Ibidem 221.422-424. 
11. Ibidem 1316-1318. 
12. /i((y(w78(1941) 120-121. 
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middelenvoorziening voortvloeiend uit de Wet van 1865, te reorganiseren. 
Teneinde een en ander voor te bereiden kwam in april 1941 de leider der 
Duitse apothekers, Reichsapothekerfiihrer A.Schmierer in ons land om de 
toekomstige organisatie van de farmacie tot in detail te bespreken." Alles 
diende op Duitse leest te worden geschoeid. Nederlandse apothekers-
diploma's werden gelijkgesteld met de Duitse en omgekeerd waren per 22 
oktober 1940 alle Joodse bedrijven al geregistreerd, met ingang van 1 mei 
1941 werd het Joodse apothekers verboden een apotheek te beheren of in 
bezit te hebben. Bij verordering van Rijkscommissaris Seyss Inquart werden 
bewindvoerders voor deze apotheken aangesteld. 

Het jaar 1942 

Nadat op 20 december 1941 de 'Nederlandsche Artsenkamer' was ingesteld, 
werd op 25 maart 1942 door de Rijkscommissaris de verordening van het 
Apothekersberoep in Nederland afgekondigd.'" Hierdoor werd de N.M.P. 
ontbonden. Alle apothekers waren vanaf dat moment automatisch lid van de 
'Nederlandsche Apothekerskamer', die in alle rechten, plichten en verbinte-
nissen van de N.M.P. trad. Apothekers die in de N.M.P. een functie hadden 
gehad, konden deze continueren onder toezicht van de president der 
Apothekerskamer H.P. Stam, een apotheker uit Dordrecht. Tijdens een 
persconferentie zei Stam dat de Nederlandse apothekers zich weer bewust 
moesten worden van de ideele zijde van hun beroep en de vertrouwensman 
van de arts diendente zijn.'' Hij meende dat de N.M.P. wel van goede wil was 
geweest, maar onvoldoende maatregelen had genomen tegen ongewenste 
toestanden zoals ongelimiteerde vrije vestiging, apotheekexploitatie door 
onbevoegden en de commerciele wijze waarop het beroep werd uitgeoefend. 
Een maand voordat de N.M.P. haar honderdjarig bestaan zou vieren werd 
deze beroepsorganisatie opgeheven. Op 18 april 1942 verscheen in het 
Pharmaceutisch Weekblad een hoofdartikel, gewijd aan hen die honderd jaar 
geleden de Maatschappij hadden opgericht en 'zal deze dag, die voor de 
apothekers in Nederland de herinneringsdag bij uitnemendheid zou zijn 
geworden, voorbijgaan'. Het was het laatste Weekbladdal onder redactie van 
Professor van der Wielen uitkwam, daar deze zijn functie als hoofdredacteur 
neerlegde. Het werd nu het 'Officieel Orgaan van de Nederlandsche 

13. /W(/em 386-387. 
14. Ibidem 79 (1942) 264-275 (met de volledige tekst van de Apothekersverordening) 

514-523: 'Eenige beschouwingen over dc Apothekersverordening". De verordening ging uit 
van een verplicht lidmaatschap. wat inhield dat alle apothekers, dus ook degenen die niet 
waren aangesloten bij de N.M.P. (een 120-tal), thans in het georganiseerde verband waren 
ondergcbracht. 

15. Ibidem 331-336. H.P. Stam: 'Een woord aan de Nederlandsche apothekers". 
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Apothekerskamer' en de functie van Van der Wielen werd overgenomen door 
H.P. Stam, die als 'hoofdopsteller van de opstelraad' ging fungeren. De naam 
Pharmaceutisch Weekblad werd tot eind 1942 gehandhaafd met als toe-
voeging: 'Tevens het Nederlandsche Apothekersblad'. De inhoud van het 
weekblad veranderde niet zo veel. Wel wordt nationaal-socialistische invloed 
steeds meer merkbaar. Zo werd bijvoorbeeld de rubriek 'personalia' nu 
aangeduid als 'Uit familie en Sibbe'. Referaten waren merendeels afkomstig 
uit Duitse lileratuur. Een artikel getiteld: 'Het Nationaal-Socialisme en de 
Pharmacie' was bedoeld om 'de coUega's aan te wakkeren het Nationaal-
Socialisme met ernst te gaan bestuderen"."" Voor de tweede 'Landdag van 
Medisch Front' die in Utrecht plaatsvond op 12 September 1942, was iedere 
apotheker uitgenodigd om kennis te maken met de nationaal-socialistische 
oniwikkeling die zich voltrok op het gebied der volksgezondheid." 
In december 1942 werden er maatregelen genomen om delen van de 
kustgebieden te evacueren. Dit zou vergaande gevolgen hebben voor de 
daarin gevestigde apothekers. In de loop van 1943 is deze evacuatie 
gerealiseerd. Zo werden in Scheveningen de apotheken gesloten en de 
voorraad geneesmiddelen, grondstoffen en apparatuur in kisten gepakt. De 
kamer van Koophandel zorgde ervoor dat alles werd opgeslagen. Apothekers 
en assistenten werden elders in het land aan werk geholpen."* 

Het jaar 1943 

1 januari 1943 staaktc D.B. Centen's Uitgevers Mij de uitgave van het 
Pharmaceutisch Weekblad. Het zou worden vervangen door een weekblad 'in 
geheel nieuwen vorm'. Dit verscheen als Tijdschrift voor Artsenijkunde. Het 
was niet de bedoeling het Pharmaceutisch Wcekbladvoort te zetten, want men 
wilde 'een geheel nieuw tijdschrift dat het terrein bestrijkt dat aan haar bij 
verordening is toegewezen'.''* Dit officiele orgaan van de 'Nederlandsche 
Apothekerskamer' is per 1 januari 1943 verschenen. Aanvankelijk wekelijks, 
maar in de loop van 1944 verscheen het door moeilijkheden met drukken en 
verzenden, soms weken lang niet. Dit was vooral het geval toen in September 
1944 het Zuiden van ons land was bevrijd. De verbindingen ten Zuiden en 
Oosten van de grote rivieren werden zeer slecht, doordat het verkeer praktisch 
lamgelegd was. Mede als gevolg hiervan werd de uitgave na 17 februari 1945 
'voorlopig gestaakt'. Slechts in zeer bijzondere gevallen zouden mededelingen 
verschijnen in de vorm van een los blad. Noch dit blad, noch het tijdschrift 
zijn nadien ooit nog uitgekomen. 

16. Ibidem 496-505. 
17. Ibidem 801, 823. 842-845. 
18. Ibidem 1113. Mondelinge mededeling van collcga Mcvrouw C. Geluk. 
19. Tijdschrift voor Arisenijkunde (T. Artsenijk.) 1 (1943) 12. 
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De inhoud van dit tijdschrift was grotendeels gewijd aan distributiere-
gelingen, beperkende maatregelen voor geneesmiddelgebruik, receptuur-
voorschriften, mededelingen van de Apothekerskamer en nationaal-socia
listische en Duitse propaganda. Een advertentie van de Fa. Merck uit 
Darmstadt luidde: 'Traditie en prestatie zijn de grondbeginselen van de 
onoverwinnelijkc Duitse kracht op economisch gebied. Ze brachten ook de 
vermaardheid van de Duitse geneesmiddelen en chemicalien'. Artikelen en 
referaten werden in het tijdschrift meermalen afgewisseld met propagan-
distische teksten over: Ras, Volk, Hygiene, Moed, Wil, Bloed en Hardheid, 
die de ware bedoelingen van de nationaalsocialisten uitdroegen.-" 

Dejaren 1944 en 1945 

In de apotheken moest steeds meer worden ge'improviseerd om de genees-
middelenvoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen. De doktoren 
werden dringend verzocht gelimiteerd voor te schrijven. Meestal mochten 
bepaalde geneesmiddelen slechts op een 'bijzondere indicatie' worden 
afgeleverd, zoals sulfathiazol alleen bij zware pneumonic en gonorrhoe. 
Luminal uitsluitend bij epilepsie en Veronal slechts bij ernstige slaap-
stoornissen. 
Gedwongen door gebrek aan gas en licht was het noodzakelijk de receptuur 
zo eenvoudig mogelijk te houden. Sommige apotheken bleven aangesloten op 
het lichtnet in verband met avond- en nachtdiensten, maar in de meeste moest 
men zich behelpen met paraffine- of oliepitjes voor verlichting. Het publiek 
was zo vindingrijk om 'Dohyfral liquidum' voor dit doel te gebruiken of men 
vroeg van de artsen een recept voor paraffine of wonderolie hiervoor. Per 
apotheek werd eenmalig een vergunning afgegeven voor de aanschaf van zes 
kaarsen. Voor het bereiden van kookdranken en sterilisaties werd een 
beperkte hoeveelheid brandspiritus toegewezen. Bezorging van medicijnen 
ondervond stagnatie door schaarste aan rijwielbanden en de vordering van 
fietsen door de bezetter. Kolen voor verwarming waren niet meer beschikbaar 
als gevolg waarvan in vochtige ruimten medicamenten bedierven. 
Groothandels als de O.P.G., A.C.F. en Brocades, stelden alles in het werk om 
de apothekers zo goed mogelijk van het nodige te voorzien. Het genees-
middelenvervoer ging vaak per schip, bijvoorbeeld van Utrecht en Meppel 
naar Amsterdam en vandaar uit ook weer per boot naar Haarlem. Soms 
werden de medicamenten vervoerd per Roode-Kruisauto. De bevoorrading 
van insuline liep spaak omdat verzenden van de hiervoor benodigde bonnen 
onmogelijk werd. Apothekers gingen soms per fiets met hun aanvragen naar 

20. T. Artsenijk. 1 (1943) o.m. 421, 468, 553 en 621. 



218 

de Rijksbureaus voor Genees- en Verbandmiddelen om toewijzingen en 
formulieren op te halen.'' 
Het bevel tot inlevering van mctalen had ook consequenties voorde farmacie. 
De zogenoemde 'Platinabeschikking', afgekondigd op 7 juli 1944, verplichtte 
de apothekers tot inlevering van platina-laboratoriumapparatuur.-' Aan het 
publiek mochten geen koortsthermometers meer worden verkocht, want ook 
kwik viel onder deze maatregelen. In februari 1945 stelde het Rijksbureau 
voor Genees- en Verbandmiddelen een 'Noodformularium' (het N.F.) op in 
verband met de noodtoestand op het gebied der geneesmiddelenvoor-
ziening.'' 
Tot medio 1944 was gegeven de omstandigheden de situatie nog redelijk, 
dankzij de invoer van geneesmiddelen uit Duitsland. Deze import kwam in 
September 1944 vrijwei tot stilstand en men was toen uitsluitend aangewezen 
op de aanwezige voorraden, waarvan men niet kon voorzien hoe lang deze 
toereikend zouden zijn. Tijdens de winter 1944-1945 waren er bijna wekelijks 
contacten met het reeds bevrijde Zuiden over het zenden van medicamenten 
waaraan dringend behoefte was, zoals insuline, sulfa's en difterieserum. De 
omvang van deze zogenoemde 'cross-line-zendingen' was uiteraard zeer 
beperkt en gevaarlijk. De distributie ervan werd bovendien nog belemmerd 
door de beperkte verkeersmogelijkheden.''' 

Penicilline-productie in Nederland 

In de jaargang 1944-"45 van het Tijdschrift voor Artsenijkunde treft men 
referaten aan over een nieuw anti-bacterieel middel: 'Penicilline'. De 
research-afdeling van de Fa. Brocades, Stheeman & Pharmacia had zich al 
enige jaren bezig gehouden met het isoleren van bacteriele en fungicide stoffen 
uit een penseelschimmel, Penicillium expansum. In 1944 verkreeg men een 
kristallijn product met een krachtige werking tegen 'Staphylococcus aureus', 
dat men 'Expansine' noemde. Dit product bleek vrij toxisch. Men slaagde er 
niet in een productieproces op gang te brengen.'^ 
Dat lukte wel in de Delftse Gist- en Spiritusfabriek. Men was daar zeer 
geinteresseerd in een geneesmiddel van micro-biologische oorsprong waar-
over men via illegale radiozendingen berichten had opgevangen. In dit 
bedrijf, waar men op het gebied van micro-organismen en fermentatie een 
enorme ervaring had, was een onderzoeksteam onder leiding van Professor 
Dr. A.J. Kluyver al enige tijd bezig, door schimmels geproduceerde stoffen te 

21. Ibidem 2 (1944) 463-466. 
22. Ibidem 409-4\2. 
23. Ph. Wkbl. 81 (1946) 415. Het N.F. is in September 1946 vervallen vcrklaard. 
24. /W^cm 80 (1945) 37-41. 
25. T. Artsenijk. 2 (1944) 436-439. 
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onderzoeken. Toen men kennis kreeg van de Zwitserse publicatie van 
A. Wettstein, getiteld 'Penicillin", betekende dit een belangrijke stap op weg 
naar een eigen Penicilline-bereiding. Men gebruikte hiervoor de schimmel 
'Penicillium baculatum'. Injuni 1944 isoleerde men een 50% zuiver prepa-
raat, dat men 'Penicilline" noemde. Toen in april 1945 tijdens de 'food-
droppings' behalve voedsel ook medicijnen werden uitgeworpen, kwamen 
ampullen Penicilline van Amerikaans fabrikaat in handen van de Delftse 
research-groep. Vergelijking leerde dat het eigen product dezelfde actieve stof 
bevattc en dat deze in zuiverheid niet onderdeed voor het buitenlandse 
preparaat. 
Dit mooie resultaat hadden Nederlandse wetenschappers bereikt, ondanks de 
geisoleerde positie waarin zij tijdens de oorlog verkeerden.^'' De Fa Gist-
Brocades is thans de grootste penicilline-producent ter wereld. 

Apothekers in Nederlands Oost-Indie 

Nederlandse apothekers, die tijdens de oorlogsjaren het ook bepaald niet 
gcmakkelijk hebben gehad en aan wiens ervaringen tot nu toe te weinig 
aandacht is besteed, zijn de voor de oorlog in Nederlands Oost-Indie 
werkende particuliere en militaire apothekers. Deze laatsten (in 1939 waren 
dat er ongeveer 30) waren in dienst van het 'Nederlandsch Indisch Leger". 
Sommigen werkten op een chemisch laboratorium waar geneesmiddelen, 
grondstoffen en apparatuur die door de 'Militair Pharmaceutische Dienst' 
waren ingekocht, werden onderzocht. Anderen werden te werk gesteld bij de 
Dienst Volksgezondheid (de D.V.G.) en geplaatst in de apotheek van een 
ziekenhuis of van de 'Geneeskundige Hoogeschool' te Batavia. 
Na de Japanse invasie in 1942 werden alle Nederlanders gevangen genomen 
en in kampen geinterneerd. In deze kampen hebben apothekers, onder de 
meest primitieve omstandigheden, toch nog allerlei medicamenten kunnen 
bereiden. 
Zo heeft militair apotheker J.A. van der Mark van 'Dedek' een Vitamine 
B-injectievloeistof gemaakt.-' Hij bereidde dit met behulp van een zelf-
gemaakte, houten percolator, een wadjang en een halve klapperdop, die als 
lepel fungeerde. De injectie was vrij pijnlijk en gaf wat koortsreacties, maar 
heeft in een grote behoefte voorzien. Evenals de zalf tegen scabies, bestaande 
uit pijpzwafel, palmolie en asfalt. Het asfalt werd door een werkploeg buiten 
het kamp van de wegen meegenomen. Uit palmolie en as, met water gemengd 
en ingedampt op een houtvuur. bereidde Van der Mark een zachte zeep. 

26. T. Artsenijk. 2 (1944) 403-408, en B. Elema, Honderd Jaar Gistrcscarch (Dcll't 1970) 
24-51. 

27. 'Dodek" is het zilvervlies van rijst, dus cigcnlijk het kaf. dat zeer rijk is aan Vitamine 
B. 
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Kinabast in grote containers met water afgekookt en daarna gedecanteerd, 
werkte heilzaam tegen malaria.'•* Reeds in het begin van 1944 was het 
geneesmiddelentekort in de kampen ontstellend groot. Het kweken van 
geneeskrachtige planten leek een mogelijkheid om lets van dit tekort op te 
vangen. Dit gebeurde op initiatief van de Japanners die daartoe krijgs-
gevangen Nederlandse apothekers opdracht gaven een geneeskruidentuin aan 
te leggen.-'̂  

Na de hevrijding 

Op 5 mei 1945 kwam door de capitulatie van het Duitse leger een einde aan de 
periode van Duitse bezetting. Na de opheffing van de N.M.P. op 25 maart 
1942 was men toch in het geheim blijven doorwerken. Zo vergaderde het 
Hoofdbestuur nog in maart 1943. Er werd een 'Pharmaceutisch Contact' 
gevormd, bestaande uit een kerngroep van 16 apothekers die voorbereidingen 
trof om na de bevrijding te kunnen functioneren en die er ook voor zorgde dat 
de band tussen de N.M.P.-leden behouden bleef. 
Toen het Zuiden van ons land in September 1944 bevrijd was, werd bij 
Koninklijk Besluit van 17 September 1944 de N.M.P. in rechten hersteld. Na 
de bevrijding werden op 15 juni 1945 de goederen der Apothekerskamer 
geliquideerd en alle bezittingen van de N.M.P. teruggevorderd.'" 
Het herrezen Pharmaceutisch Weekblad verscheen op 9 juni 1945 als 
'Vredesnummer'. Van der Wielen schreef hierin: 'Beschouwingen na het 
beeindigen van den oorlog in Europa'. Over de houding van Nederlandse 
apothekers tijdens de bezettingsjaren schrijft hij onder meer het volgende: 
'Het minst ver zijn zij gegaan, die zich door Stam's deurwaardersbedreiging 
lieten intimideeren en hun protesteerende coUega's in den steek lieten, door 
hun financiele steun te geven aan de met het geld en de bezittingen van 
anderen smijtende Apothekerskamer. Het oordeel over al deze in mijn oogen 
meer of minder schuldigen zal moeten worden overgelaten aan door de 
Nederlandsche overheid in te stellen rechtsorganisaties'. 
In 1946 werd daartoe de 'Zuiveringsraad' onder voorzitterschap van Mr. A. 
Schenkeveld ingesteld. Deze Raad moest volgens het reglement alle N.M.P.-
leden op een zestal punten beoordelen betreffende hun houding tijdens de 
oorlogsjaren." Uit het ledenbestand werd een lijst opgesteld van die leden 

28. .I.A. van dor Mark. "Ervaringen in Indie". In: R.M. Elskamp (red.), Farmacie in 
Leiden (Leiden 1985) 107-110. 

29. G. de Haas, 'Kruidenteelt in Japansche krijgsgevangenschap", Ph.Wkbl. 82 (1947) 
51-57. 

30. D.A. Wittop Koning, 'De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie in dc afgclopen vijt'cntwintig jaren". Ph. Wkbl. 102 (1967) 323-325. 
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221 

waarvan bekend was dat zij zich in de bezettingstijd onvaderlands hadden 
gedragen, van een onvaderlandse gezindheid hadden blijk gegeven of wel enig 
contact met de Apothekerskamer hadden gehad. 
De werkzaamheden van de Raad hadden veel tijd in beslag genomen en de 
beslissingen waren soms verre van gcmakkelijk. In het Pharmaceutisch 
Weekblad [f, in augustus 1948 het eindverslag gepubliceerd.'^ 
Toen deze nasleep van de oorlog ook voorbij was en de balans was 
opgemaakt, ging farmaceutisch Nederland over tot de orde van de dag. 

32. Ibidem 83 (1948) 538-543. 

SU.M.MARY 

Dutch pharmacy during World M ar II 

During the Second World War it became increasingly difficult for the Dutch pharmacist to 
perform his work according to standard. .Medicins and components for pharmaceutical 
preparations became scarce and even distribution over the pharmacies became inevitable. 
The restrictions enforced by the German occupation, which severely deregulated every day 
life, was also of great intluence on the work in the pharmacy. 
On the 25th of March 1942 the "Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie' ceased to exist and instead the 'Nederlandsche .Apothekerskamer" was 
installed. On the first of .January 1943 the Pharmaceutisch Weekblad ^-ds replaced by the 
Tijdschrift voor Artsenijkunde. There was much German pharmaceutical influence on the 
Dutch pharmacy. The need to improvi.se was the greatest in the last few months before the 
ending of the war in May 1945. Even in Japanese imprisonment camps in the East-Indies 
the Dutch pharmacists performed their work. 


