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BROCADES & STHEEMAN. 
VAN APOTHEKER-FABRIKANT TOT 
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE 

THIJS RINSEMA* 

Brocades & Stheeman is jarenlang één van de grootste farmaceutische industrieën in ons 
land geweest. Rond 1800 startte Willem Brocades zijn apotheek in de Wildemansteeg te 
Meppel. Natuurlijk verstrekte hij daar geneesmiddelen aan zijn patiënten uit Meppel en 
wijde omgeving.' Maar hij deed meer: hij startte de productie van geneesmiddelen voor 
collega-apothekers en apotheeklioudende artsen uit de omgeving van deze stad. Tot 1850 
bleef de situatie zoals ze was, daarna trad productdifferentiatie op. Niet alleen werd de 
productie grootschaliger, ook nam het assortiment sterk toe, waarbij zelfs producten als 
chocola en cosmetica op de markt werden gebracht.^ Brocades & Stheeman was daarin 
zeker niet uniek: ook collega's/concurrenten als d'Ailly, De Bosson, Verwey en Reese & 
Beintema hanteerden deze strategie. 

Deze ontwikkeling viel samen met de opkomst van de synthetische geneesmiddelen die 
geproduceerd werden door een aantal kleurstofmdustrieën, vooral in Duitsland. Dat leverde 
zowel mogelijkheden als problemen op voor de talrijke Nederlandse producenten en 
groothandelaars van geneesmiddelen. De farmaceutische industrie kwam voor een keus te 
staan: moest men trouw blijven aan de productie van galenische geneesmiddelen (genees
middelen op basis van plantaardig materiaal die niet fabrieksgebonden waren en in bulk 
werden uitgeleverd)? Of diende juist te worden overgeschakeld op een andersoortige pro
ductie, waardoor de stap naar de specialité, het fabrieksgebonden geneesmiddel, kon worden 
gemaakt? Met andere woorden: moest men de traditionele apothekersmarkt - die zich 
baseerde op planten en hun afgeleiden - trouw blijven? Of moest men zich op de nieuwe 
markt storten en overschakelen op de productie van fabrieksgebonden geneesmiddelen? 
Op aarzelende wijze werden keuzes gemaakt. In Duitsland kozen de apotheek-fabrieken 
Merck en Schering voor het laatste. In Nederland waagde Brocades & Stheeman die stap 
ook, zij het op haar eigen wijze. Men nam niet alleen de nieuwe synthetische geneesmid
delen in het assortiment op, maar maakte zich tevens nieuwe verkoopstrategieën eigen. Zo 
deden verpakte geneesmiddelen, voorzien van eigen naam en etiket hun intrede en werden 
artsen direct benaderd. Ook stortte het bedrijf zich op de markt van de kant-en-klare 
geneesmiddelen: het tablet deed zijn intrede. Doordat Brocades & Stheeman steeds alert 
reageerde op de mogelijkheden die zich voordeden - als gevolg van ontwikkelingen in 
zowel wetenschap als markt - is het mogelijk de transformatie van de farmaceutische wereld 
rond de eeuwwisseling te illustreren aan de hand van de lotgevallen van juist dit bedrijf In de 
loop der tijd maakte het zich los uit de gelederen van de apothekers met hun traditionele 
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1. Yanianouchi Leiderdorp, arcliief Brocades & Sflieeman, receptenlioek Willem Brocades 1801-1807. 
2. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, receptenboeken eind negentiende eeuw. Hiervan is waarschiinlijk een 

aflcomstig van Brocades & Stheeman en een ander van de Pharmaceutische Handelsvereniging (voorheen de firma 
d'Ailly). Hierin komt een uitgebreid assortiment aan niet-geneesniiddelen naar voren. 
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credo van ambachtelijkheid. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de productie en distributie 
van geneesmiddelen in het vroeg-twintigste-eeuwse Nederland? 

Een apotheker die produceert voor anderen, 1850-18// 

In 1849 kwam er een vacature in de apotheek van Willem Brocades in Meppel.' Eisso Post 
Stheeman, die zojuist zijn apothekersdiploma had verworven, solliciteerde en werd aan
genomen. Toen in hetzelfde jaar Brocades overleed werd Post Stheeman waarnemer ten 
behoeve van Rensje de Jonge, Willems weduwe.'* Vanaf 1854 nam hij de apotheek over onder 
de voorwaarde dat de naam Brocades eraan verbonden zou blijven. Tot op de dag van van
daag is aan die eis voldaan. 

Post Stheeman was in de eerste plaats apotheker. Zijn 'fabriek' zag hij dan ook vooral als 
een verlengstuk van zijn apotheek. In 1869 adverteerde hij voor vlierbessengelei, een veel 
gebruikt middel om zieken te laten zweten. Uit de tekst blijkt dat hij produceerde voor 
collega's, dus voor andere apothekers: 

Rob-Sambuci. 

Onze geachte clientele wordt beleefdelijk herinnerd, dat de tijd der Rob-Sambuci bereiding aanstaande 

is. Het zal ons zeer aangenaam zijn de orders en ledige potten vóór half september te mogen ontvangen, 

ten einde geene vertraging in de verzending te hebben. H.H. collega's, die ze nog niet van ons betrokken, 

worden verzocht prijsopgaaf of monsters te ontbieden van 30 Augustus 1869. Brocades & Stheenian te 

Meppel.' 

Uit zijn correspondentie, veelvuldig afgedrukt in het Pharmaceutisch Weekblad, blijkt dat 
het voor hem van eminent belang was dat de door hem afgeleverde producten van 'apo
thekerskwaliteit' waren. Geheel onlogisch was dat ook niet. Post Stheeman werkte in een 
periode waarin het nog niet vanzelfsprekend was dat bereidingen buiten de apotheek werden 
uitbesteed. Wilde hij een marktaandeel veroveren, dan moest hij op zijn minst de kwaliteit 
leveren die de apotheker in de apotheek ook maakte. Hij was een echte apotheker en had 
ook op andere wijze contact met zijn collegae. Zo was hij lid van de commissie voor het 
leerling-apothekersexamen en farmaceutisch lid van de geneeskundige raad voor Over
ijssel en Drenthe.'^ 

Dat Post Stheeman zich in de eerste plaats apotheker voelde, blijkt ook uit de handboeken 
die hij gebruikte.^ Natuurlijk gebruikte hij de officiële voorschriftenboeken, de farmacopees: 
Pharmacopoea Amstelodamensis nova (1792), Codex medicamentarius sive pharmacopoea 
Gallica (1818), Pharmacopoea Belgica (1823), Pharmacopoea universalis, Pharmacopoea 
Borussia, Pharmacopoea Germanica en Nederlandse apotheek zijn hiervan de belangrijkste. 
Maar daarnaast gebruikte hij ook meer 'specialistische' boeken als Handboek voor droogistcn-
en apothekers-leerlingen (1823), Allgemeine Naturgeschichte fuer alle Staende (1841), Scheikimde 
van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk (1848), het door G.J. Mulder vertaalde Leerboek 
der scheikunde y^n J.J. Berzelius (2 dln., 1839-1841) en Leerboek der phmtenkunde (1866-1868). 
Van Post Stheeman is een receptenboek bewaard gebleven.* In dergelijke receptenboeken 

3. Leeuwarder Courant, 9 juli 1849. 
4. D.A. Wittop Koning, Gedenkboek Brocades 1800-1950 (.Amsterdam 1950) 13-14. 
5. Pharmaceutisch Wcekbliid, 5 september 1869. 
6. Ibidem, 23 juni en 24 deceml')er 1871. 
7. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, werken tot 1872. 
8. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, receptenboek rond 1866 no. 99 is één voorbeeld uit vele. 
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werd de samenstelling en bereidingswijze van veel gebruikte - en dus op voorraad gemaakte 
- geneesmiddelen opgetekend. Een willekeurig voorbeeld daaruit: 

No. 99 

Vinum Opii Aromat. 

R/ Croci uno IV. 

Cort. cinnam 

CariophiUi aa uno 1 

Sp. Vini 16% uno VIII 

Vini hispan. Lag IV. 

4 dagen trekken uitpersen 

adde 

Extr. Opii aquos. VIII 

Filtreren 

Post Stheeman bereidde zijn geneesmiddelen voornamelijk uit plantaardig materiaal. Uit 
kruiden, afkomstig uit alle windstreken, bereidde hij ingewikkeld samengestelde geneesmid
delen. Ook bovengenoemde opiumdrank, waarschijnlijk gebruikt voor pijnstilling of slape
loosheid, kende een ingewikkelde en tijdrovende bereiding, zeker wanneer we in aanmerking 
nemen dat de apotheker zich eerst van de goede kwaliteit van de door hem gebruikte 
grondstoffen diende te vergewissen. 

Spanningen birmen het apothekersberoep, 18/8-1894 

De groothandelsactiviteiten werden steeds verder uitgebreid. In 1878 werd voor het eerst 
melding gemaakt van de prijscourant van Brocades & Stheeman, die later zou uitgroeien 
tot een begrip in farmaceutisch Nederland. In de prijscourant werden producten tezamen 
met hun prijs vermeld die de klanten, meest apothekers, bij Brocades & Stheeman konden 
bestellen. Het bedrijf manifesteerde zich naar relaties dus nadrukkelijk als producent-groot
handelaar, en dat werd niet door iedereen evenzeer gewaardeerd. Zo merkte Opwijrda, de 
hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad, bij de presentatie van een prijscourant in 
1886 op: 'Of de idealist, na het doorlezen der prijscourant zijne stelling zal willen volhouden 
dat "de pharmacie geen handel" is, staat sterk te betwijfelen.'' De idealist Opwijrda vond het 
maar niks dat een apotheker zijn brood probeerde te verdienen met de handel in geneesmid
delen en daardoor het eigene van het apothekersberoep - de bereiding van geneesmiddelen 
in de apotheek - geweld aandeed. Bestond er wrevel bij Opwijrda en collega-apothekers 
tegen de nadrukkelijke demonstratie van handel door een apotheker? 

Natuurlijk conformeerde het bedrijf zich meestal aan de eisen van zijn klanten. Uit 
advertenties, bijna zonder uitzondering in het Pharmaceutisch Weekblad, blijkt dat niet 
zómaar een ratanhiae-aftreksel werd geproduceerd (een middel tegen diarree), maar een 
aftreksel dat voldeed aan 'de strengste eischen' die apothekers daaraan stelden: 'zuivere 
EXTRACTUM RATAKHIAE, aan de strengste eischen voldoende, te bekomen bij Brocades 
& Stheeman te Meppel, per Kilo F21.-.''" Kruiden en galenische geneesmiddelen (genees
middelen waarop chemisch onderzoek niet van toepassing is) bleven evenwel de basis van 

9. Pharnuueutisch Weekblad, 9 januari 1886. 
10. Ibidem, 24 oktober 1880. 

Ph. Neerl. 

gtt XII bevatten gr 1 opium 
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het bedrijf Toen Opwijrda de wenselijkheid besprak van een 'fabriek voor galenica (Cen
traal-Fabriek)' en opmerkte dat het zonde was dat vele Nederlandse groothandelaren hun 
galenische preparaten in Duitsland lieten maken, omdat op die manier de winsten naar 
het buitenland vloeiden, reageerde Stheeman boos." Bij hem ging dat anders, want in zijn 
bedrijf werden reeds jaren talrijke galenica bereid. Niet alleen in zijn prijscouranten, maar 
ook in advertenties bood hij regelmatig waren te koop aan die een zekere industriële vaardig
heid veronderstellen.'-

Vanaf 1878 werd Post Stheeman bijgestaan door zijn zoon Sypko. In zijn benadering van 
de geneesmiddelenproblematiek week deze nauwelijks af van zijn vader; ook hij was op en 
top apotheker. Met collega-apothekers correspondeerde hij over analytische zaken en ook de 
bereiding van geneesmiddelen het hem niet koud. 'Spir. nitri dulcis' kon op verschillende 
manieren bereid worden, maar Eisso kende maar één goede soort van dit geneesmiddel: 
de lichtgele van de Nederlandsche Pharmacopee, zo schreef hij in een ingezonden brief ' 
Maar waarom dan toch in zijn prijscourant verschillende soorten van dit geneesmiddel 
aangeprezen? Opwijrda begreep dat niet en nam dus de vrijheid hen openlijk tot opheldering 
en inlichtingen uit te nodigen. Die uitleg kwam reeds één week later en bevatte een uit
gebreide uitleg, die stoelde op een uitgebreide analytische en preparatieve kennis.''* Door 
zijn klanten werden verschillende eisen aan de preparaten gesteld en dus heeft hij al die 
eisen nu in de prijscourant vermeld om 'onkosten, noodelooze verzending maar vooral 
tijdroovende correspondentie' te voorkomen. 

Hieruit blijkt de moeilijke positie van de apotheker-fabrikant; een afwijking van de 
Nederlandsche Pharmacopee werd hem door zijn coUegae-apothekers kwalijk genomen, 
terwijl zijn klanten (en dat zijn niet alleen maar apothekers) dat nu juist van hem eisten. 
Dat Stheeman toch dergelijke stappen ondernam laat zien dat hij andere belangen had dan 
de apotheker en dat hij bereid was af te wijken van het referentiekader van zijn collega's. 

Een ander voorbeeld. Ook bij de handel in spécialités week hij af van de vertrouwde 
kaders en dat leverde eveneens kritiek op van apothekerszijde. Als Brocades & Stheeman 
'eene stroop met chloro-hydrophosphorzure kalk, tolubalsemextract en beukenkreosoot' 
aanprijst, wordt dat ongepast gevonden. Van Ledden Hulsebosch, de penningmeester van 
de NMP, sprak over een 'nietsbeteekenende brouwsel' en in een redactionele opmerking is 
Opwijrda het volledig met hem eens. Daarbij maakte hij zelfs de opmerking dat advertenties 
voor dergelijke buitenlandse kant-en-klaar-middelen door hem zo veel mogelijk tegen
gewerkt zullen worden.'^ Waar Brocades & Stheeman 'handel' zag in dergelijke middelen, 
zagen apothekers slechts problemen: van dit soort geneesmiddelen was de samenstelling 
niet bekend, zodat ze niet door hen op samenstelling kon worden gecontroleerd. 

De prijscouranten tussen 1878 en 1894 laten de bedreiging voor Opwijrda en de zijnen 
goed zien. De door veel apothekers gehate spécialités (geneesmiddelen die slechts werden 
gekenmerkt door een naam en niet langer door de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen) 
werden door Brocades & Stheeman in het assortiment opgenomen. Vormde deze (voor
zichtige) verkoop van spécialités misschien het begin van een kentering binnen de be
drijfscultuur? Toedieningsvormen, de bestaansgrond van de apotheker, als trochisci (een 
soort voorlopers van tabletten), capsules en pillen werden in het groot geproduceerd en in 

11. Ibidem, 11 september 1881. 
12. Ibidem, 3 en 17 juli 1881 en 6 augustus 1882. 
13. Ibidem, 16 juni 1878. 
14. Ibidem, 1 juli 1878. 
15. Ibidem, 9 november 1889. 
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het assortiment opgenomen. In 1886 werd een nieuwe pillenmachine in gebruik genomen 
kwam het becfrijf tevens in het bezit van 'eene machine om pillen in keratine, suiker, 
chocolade enz. te wikkelen.''^ Daarnaast werden steeds meer plantaardige geneesmiddelen 
geproduceerd en verhandeld. Het resultaat van deze ontwikkeling was een bedreiging voor 
de bestaansgrond van de apotheker; met de komst van de stoommachine in 1894 werd die 
bedreiging alleen nog maar groter. 

De komst van het stoomtijdperk, 1894-1900 

In 1894 kreeg Brocades & Stheeman de beschikking over een stoommachine, hetgeen met 
de nodige ophef werd gevierd. De Meppeler Courant schreef erover: 

Dat de firma Brocades & Stheeman, chemisten alhier, het excelsior in hare zaak van toepassing brengt 

is een algemeen bekende zaak, maar dal de industrie aldaar zulk een hooge vlucht heeft genomen als wij 

dezer dagen door eigen aanschouwing zagen, zal niemand kunnen vermoeden, welke het niet gezien 

heeft. In de laatste toch heeft die firma een stoommachine aangebracht, zoals tot nu toe in chemische 

fabrieken hier te lande slechts een tweetal worden aangewend.'' 

We mogen aannemen dat deze stoommachine van 2 pk een stimulerende invloed op de 
activiteiten heeft uitgeoefend. Wittop Koning schrijft dat de zaken zich na de introductie 
van de stoommachines steeds sneller uitbreidden.'" Op de achterkant van de omslag van 
de prijscourant van 1899 staan de industriële activiteiten vol trots weergegeven."^ Daarbij 
vallen twee nieuwigheden op, die klaarblijkelijk mogelijk zijn gemaakt door de stoom
energie: 'gecomprimeerde geneesmiddelen' (wij zouden zeggen tabletten) en het 'in vacuo' 
bereiden van extracten en stropen. 

De nieuwe ontwikkelingen zorgden ervoor dat het bedrijf zich verder verwijderde van 
het apothekersberoep. In het Pharmaceutisch Weekblad lezen we een overdruk uit de Meppe
ler Courant waarin een advertentie staat van Brocades & Stheeman.-" In deze advertentie is 
'het handels- en fabrieksmerk beschreven, hetwelk zal worden geplakt op fleschjes, waarin 
door deze firma zuivere "azijn-essence" in den handel gebracht wordt, en die een inhoud 
hebben van 250 grammen'. Het bedrijf introduceerde haar eerste 'specialité'. Van evenveel 
importantie was de introductie van tabletten door Brocades & Stheeman: 

Brengen wij ons Nederlandsch fabrikaat onder Uwe aandacht en kunt U er op rekenen, dat immer de 

beste geneesmiddelen daarvoor gebruikt worden en tevens de noodige aandacht aan de bereiding en 

doseering gewijd zal worden. Deze wijze van dispenseeren biedt de volgende voordeelen ....-' 

En dan volgen maar liefst acht voordelen van het gebruik van tabletten ten opzichte van 
de conventionele toedieningsvormen, zoals de nauwkeurige dosering, de lage prijzen en de 
'volmaakte netheid daar nimmer handen er mee in aanraking komen'. Brocades & Stheeman 
kreeg meteen fikse kritiek te verduren toen zij haar prijscourant van gecomprimeerde 
geneesmiddelen opstuurde naar het Pharmaceutisch Weekblad, want: 

16. Ibidem, 20 november 1886. 
17. Meppeler Courant, 22 mei 1894. 
18. Wittop Koning, Gedenkboek, 17. 
19. Prijscourant van Brocades & Stheenmn 1899. 
20. Pharmaceutisch Weekblad, 7 december 1894. 
21. Prijscourant van Brocades & Stheeman 1899, 81-83. 
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Het bereiden van geneesmiddelen en daaronder behoort ook het maken van gecomprimeerde geneesmid

delen is de taak van den apotheker. Eene comprimeermachine behoort evengoed als eene pillenplank tot 

de uitrusting eener apotheek en evenals het geen goed apotheker zal invallen zijne pillen elders te gaan 

aankoopcn, behoort hij ook de gecomprimeerde geneesmiddelen zelf te bereiden. 

Apothekers waren bang dat de handelwijze van Brocades & Stheeman tot gevolg zou heb
ben hebben dat tabletten buiten de apotheek om verkocht zouden worden.-- Ook nu bleek 
dat Stheeman durfde af te wijken van het referentiekader van de Nederlandse apothekers. 
Eigenlijk was op dit punt het proces van losmaking van Brocades & Stheeman uit de tradi
tionele artseneibereidkunde voltooid. Het was een proces dat niet door alle collega's evenzeer 
werd gewaardeerd. De activiteiten van Brocades & Stheeman werden door apothekers als 
Opwijrda dus gezien als een soort interne bedreiging voor de beroepsgroep. De zorg om 
behoud van de ambachtelijkheid van de apotheker stond daarbij in verband met de zorg 
om het behoud van het beroep: de industrie dreigde het te zullen overnemen. 

Naar een volwaardige farmaceutische industrie, 1901-1914 

De groei van Brocades & Stheeman was stormachtig. Nadat in de jaren tussen 1894 en 1900 
voortdurend nieuwe panden in de buurt van de apotheek waren aangekocht (het adres in 
1899 was Woldstraat 6, 7, 8 en 9--'), werd in 1900 besloten de gehele fabriek naar een nieuw 
terrein te verplaatsen. De Meppeler Courant besteedde ruimschoots aandacht aan de nieuwe 
fabriek: 

't Is een mooi keurig ingericht gebouw, met groote, heldere en luchtige lokalen en -n'erkplaatsen, tlinke 

lange zolders en hooge, ruime kelders, 't Geheele gebouw is ruim 50 m. lang. Voor aan de straat vindt 

men de kantoren, benevens een laboratorium.-'' 

Hoe het binnen in deze fabriek toeging beschrijft Rombouts in 1902 in het familietijd
schrift Eigen Haard: 

... zullen wij ons naar de fabriek begeven om de vervaardiging der tabletten eens op ons gemak in 

ogenschouw te nemen. De toestellen, die hier in gebruik zijn, worden door stroom gedreven en werken 

met een gelijkmatige snelheid onafgebroken voort, zoodat er eiken dag 180.000 stuks tabletten vervaar

digd worden. De ronddraaiende beweging wordt door excentrieken in een op en neergaande veranderd 

en de kracht, die door den neerdalenden stempel uitgeoefend wordt, is zoo groot, dat een plaat ijzer 

van een paar millimeter dikte gemakkelijk wordt doorgedrukt.-'' 

De Eerste Wereldoorlog leek aanvankelijk een desastreus effect te zullen hebben op de ont
wikkeling van het bedrijf, doordat de invoer van vele grondstoffen en geneesmiddelen werd 
geblokkeerd.-'' Brocades & Stheeman schakelde zijn handelsrelaties en zijn wetenschappe
lijke apparaat in om de tekorten zo goed mogelijk aan te vullen; hetzij door de bereiding 
van vervangpreparaten, hetzij door de aanmaak van geneesmiddelen uit grondstoffen die 
langs allerlei omwegen werden bemachtigd.-^ Doordat op deze wijze de synthese van orga-

22. Pharmaceutisch Weekblad, 15 oktober 1898. 
23. Prijscourant van Brocades é- Stheeman 1899, titelblad. 
24. Meppeler Courant, 14 mei 1901. 
25. I.E. Rombouts, 'De fabriek van gecomprimeerde geneesmiddelen van de firma Brocades en Stheeman te 

Meppel', Eigen Haard, ii juni 1902. 
26. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, brief betreffende bemoeilijkte leverantie, 1 januari 1915. 
27. Wittop Koning, Gedenkboek, 19. 
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nische geneesmiddelen binnen de deur van het bedrijf kwam, kan worden gesteld dat de 
Eerste Wereldoorlog een belangrijke impuls is gebleken voor het ontstaan van een syn
thetische farmaceutische industrie in Nederland.-" Overigens ging dat in de personele 
sfeer niet bepaald van een leien dakje. Stheeman hekelt de geringe interesse van farmacie-
studenten voor het werk in de farmaceutische industrie, die probeerde hen te werven. Met 
spijt moest hij echter constateren: 'van niemand hebben wij zelfs een aanvrage gekregen'.-'* 

Aan het begin van de twintigste eeuw was de aandacht niet langer uitsluitend gevestigd op 
de galenica. Brocades & Stheeman betrad de specialité-markt, zij het voorzichtig: naast de 
'handverkoopsartikelen' werd een specialité-lijn geopend."' Het publiek was de laatste jaren 
gewend geraakt aan de 'nette verpakking van spécialités', en dus werd door steeds meer apo
thekers de wens uitgesproken om deze nieuwigheden te verkopen. Stheeman besloot de baan 
te breken en enkele spécialités, die er netjes uitzien en voorzien zijn van een etiket van de 
firma, in de handel te brengen. 

Ook binnen de 'reguliere' geneesmiddelen werden eigen preparaten ontwikkeld." Zo werd 
geadverteerd met 'onderstaande artikels van ons eigen fabrikaat', die werden aangegeven 
door de letters B S en afgeleverd in een kenmerkende Brocades & Stheeman-verpakking. 
In de volgende jaren werd het aantal producten met deze aanduiding sterk uitgebreid. Naast 
preparaten als acidum acetosahcylicum B S verschijnen phenacetinum B S en salipyrinum 
B S in de prijscourant.'- In 1905 werden voor het eerst artikelen onder eigen naam genoteerd, 
bijvoorbeeld Triferrol 'Stheeman' en Laxolin 'Stheeman'. Het eerste was een ijzerpreparaat, 
het tweede een 'ideaal laxeermiddel voor kinderen en vrouwen, daar het de onaangename 
smaak van Ol. Ricini mist'. De tekst die bij Triferrol werd geschreven, week sterk af van de 
teksten die tot dan toe door Stheeman werden gebezigd. Aanprijzingen op basis van farma
ceutische kwaliteitseisen ('wanneer bij die artikelen, waarvan verschillende soorten of 
kwaliteiten voorkomen, niet uitdrukkelijk wordt aangegeven welke men verlangt, worden 
zij geleverd naar de Pharm. Nederl. Ed. III. of het Rotterdamsch Formularium') werden 
nu vervangen door: 'zeer aangenaam smaak', 'wordt uitstekend verdragen door zwakke 
magen', 'wordt geheel geresorbeerd', 'verwekt eetlust, geeft geen verstopping, brengt een 
voldoende hoeveelheid ijzer in het organisme zonder de eetlust te schaden', 'literatuur op 
aanvraag verkrijgbaar' en 'vele Hollandsche medici gebruikten het met succes'.'-' Deze 
trend zette zich door en een jaar later werden 'purgeerpastilles B S' aan het assortiment toe
gevoegd.''* De prijscourant van 1908 laat zien dat opnieuw een aantal nieuwe producten was 
opgenomen: hooikoortszalf B S, kiespijntinctuur B S, kinkhoestdroppels B S, salmiakpastilles 
B S en teercapsules B S.'' Het daaropvolgende jaar werden Citromint, Calcidex en Cascarol 
daaraan toegevoegd.-"' Met andere woorden: naast de vertrouwde apothekersproducten als 
galenica en chemicaliën ontwikkelde Brocades & Stheeman een serie geneesmiddelen die 
nadrukkelijk in relatie stonden met de producent. Daarbij werd op twee gedachten gehinkt: 
enerzijds werden de gesynthetiseerde organische geneesmiddelen als uitgangspunt geno-

28. Zie daarover Toni de Ridder, 'N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek voorh. Brocades & Stheeman, Meppel', 
Neerlands VVr/raurf (1918) 17. 

29. 'Bevordering van de Nederlandsche pharmaccutisch-chemische nijverheid', Pharmaceutisch weekblad ^\ (1914) 
1326-1327. 

30. Prijscourant van Brocades & Stheeman 1903, 96. 
31. Ibidem 1902,142. 
32. Ibidem 1904 en 1905. 
33. Ibidem 1903,1. 
34. Ibidem 1906. 
35. Ibidem 1908, incl. lijst van prijsverandcringen. 
36. Ibidem 1909. 
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De verpakkingsafdeling van Brocades & Stheeman omstreeks 1910 (Archief Yamanouchi Europe B.V. te .Vleppel) 

men, terwijl anderzijds ruimte was voor de productie van spécialités, een tegen de 'geheim-
middelen' aanleunende groep geneesmiddelen. 

Door de introductie van spécialités ontstonden opnieuw problemen met collega-apo
thekers. Er ontspon zich een interessante discussie met Van der Wielen, hoofdredacteur van 
het Pharmaceutisch Weekblad, en Brocades & Stheeman over Calcidex.'7 In Voorschriften 
van spécialités, een uitgave van de NMP uit 1909 die werd opgesteld om apothekers in staat 
te stellen zelf spécialités te bereiden, werd Calcidex vervangen door solutio meilis cum 
cake.-"* Stheeman bestreed deze mogelijkheid in alle toonaarden: 'Bovendien is zoowel de 
bereiding als de samenstelling absoluut anders.' V;inwege de grote verschillen kon, wanneer 
Calcidex® werd voorgeschreven, dit preparaat niet door een loco worden vervangen -
zeker niet wanneer het gegeven wordt bij een ernstige ziekte als tuberculose, 'waarbij het 
Calcidex tot nu toe zulke bijzonder mooie resultaten heeft gegeven.' Van der Wielen was 
het volledig oneens met Stheeman, nadat hij zijn assistent Suyver zowel Calcidex® als het 
loco had laten onderzoeken. In hetzelfde voorschriftenboekje stond nog een specialité, de 
Purgeerpastilles® van Brocades & Stheeman, die vervangen werden door 'tabulettae kucantes'. 
Ook deze 'purgeerpastilles' lokten een heftige discussie in het Pharmaceutisch Weekblad 
uit.-'''' Het bleek dat de hoeveelheid phenolphtaleine in het door Brocades & Stheeman 
bereide preparaat de helft was van de uitkomst uit de door de specialités-commissie ver
richte analyse; bovendien was een ander bestanddeel over het hoofd gezien. Brocades & 
Stheeman stelden nog maar weinig vertrouwen in de auteurs van Voorschriften van spécialités. 
Het antwoord van Suv-ver daarop is nogal bijzonder. Het is, volgens hem, best mogelijk dat er 
een bestanddeel over het hoofd is gezien. Bovendien lijkt het hem verkeerd 

37. Pharnuiceutiscli Weekblad46 (1909) 817-820. 
38. Commissie voor het onderzoek van spécialités uit de XMP Voorschriften van spécialités (Amsterdam 1909) 16. 
39. Pliarmacentisch Weekblad46 (1909) 1120-1122. 
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met een fabrikant te disputeeren over de juistheid eener analyse van een door hem in den handel 

gebracht geheimmiddel. Hij zou alleen recht van spreken hebben, wanneer de volledige samenstelling 

ervan werd medegedeeld. Wanneer dan bij onderzoek blijkt, dat de werkelijke samenstelling overeen

komt met de door den fabrikant vermelde en dat deze bij herhaalde controle constant blijft, eerst dan 

zou de commissie eventueel ongelijk bekennen. Deze eisch is alleszins gemotiveerd: reeds herhaaldelijk 

toch had ik gelegenheid er op te wijzen hoe variabel dikwijls de samenstelling van spécialités is en hoe 

slordig somtijds de doseering. 

De discussie stelt duidelijk het probleem van dat moment: Brocades & Stheeman bracht 
spécialités in de handel waarvan ze de samenstelling niet bekend maakte. Dat viel slecht 
bij de apothekers, want hoe zijn die dan in hemelsnaam nog te onderzoeken? 

Een ander probleem dat apothekers met Brocades & Stheeman hadden was dat het 
bedrijf toenadering zocht tot twee andere beroepsgroepen: artsen en drogisten. De artsen 
werden steeds duidelijker betrokken bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen, en de 
drogist werd tot verkooppunt voor 'huismiddelen' en een aantal spécialités. Inderdaad 
werden de artsen in de advertentie voor de Purgeerpastilles B S als 'reclamemiddel' gebruikt: 
'volgens pl.m. 160 Nederlandse artsen welke er proeven mede namen'; 'vele Hollandsche 
medici gebruikten het met succes' en: 'waarbij het Calcidex tot nu toe zulke bijzonder 
mooie resultaten heeft gegeven'.'*" Bovendien werd een aantal geneesmiddelen in het kanaal 
arts/apotheker gepositioneerd: 'Voor dit artikel wordt geen reclame [voor het publiek, T.R.] 
in couranten gemaakt'. Dat betekende dat het initiatief tot het voorschrijven van een der
gelijk middel in veel gevallen bij de arts lag. 

Artsen werden ook in de reclameactiviteiten opgenomen. In de folder betreffende Casca
rol komt dat duidelijk tot uiting: 'Ongeveer 8 weken geleden hebben wij alle artsen in Neder
land en Nederlandsch-Indië een gratis monster Cascarol toegezonden ter kennismaking'.'*' 

In de Triferrol-advertentie komt de zinsnede voor 'Hteratuur op aanvraag verkrijgbaar'. 
Dit heeft betrekking op farmacotherapeutische data, aangezien deze zinsnede wordt geplaatst 
na 'Verdrievoudigt 't ijzergehalte van den lever, werkt in op de werkzaame bestanddeelen 
van het bloed'.'*- Ook werden folders naar de Nederlandse artsen gestuurd. Voorbeelden 
daarvan zijn een Calcidex- en een Antivomitif-folder.'*' Hierin werd uitgebreid ingegaan 
op toepassing en dosering, werd klinisch onderzoek besproken en aangegeven dat ook 
'monsterflacons' op aanvraag konden worden verstrekt. De folder betreffende Calcidex staat 
in verband met een artikel dat dr L. de Jager te Stiens in 1909 publiceerde in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde. De folder eindigt aldus: 

De resultaten door dr Folmer e.a. met Calcidex verkregen tegen tuberculose, rachitis, lupus enz. schijnen 

aan te toonen, dat Calcidex een geneesmiddel is, dat in den artsenijschat een blijvende plaats zal vinden 

en verzoeken wij ook U het te beproeven en ons zoo mogelijk, de resultaten mee te deelen. 

Brocades & Stheeman probeerde een andere positie in te nemen in het krachtenveld tussen artsen en 

apothekers en schoof duidelijk op in de richting van de artsen. Logisch, want hoe anders konden nieuwe 

geneesmiddelen worden verkocht? De arts was immers degene die voor omzet van nieuwe geneesmid

delen kon zorgen. 

40. Prijscourant van Brocades & Stheeman 1908, 244; ibidem 1910, 265; Pharmaceutisch weekblad 46 (1909) 817-818, 
41. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, folder Cascarol Stheeman, datum postmerk. 
42. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, Prijscourant van Brocades ó- Stheeman 1915, 293. 
43. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, folder betreffende .Antivomitif-tabletten, rond 1910; ibidem, folder 

betreffende Calcidex, juni 1909. 
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Een voorbeeld van marketing: Analutos 

De ontwikkeling die Brocades & Stheeman vanaf het eind van de negentiende eeuw door
maakte vond haar voltooiing in het geneesmiddel Analutos. Nadat het bedrijf zich eerst 
had toegelegd op toedieningsvormen (tabletten) en zich had gespecialiseerd in de productie 
van spécialités onderscheidde het zich vervolgens middels het achtervoegsel 'B S' bij een 
aantal chemische preparaten. Nadat Bayer het Aspirin had ontwikkeld reageerde Brocades 
& Stheeman vlot met een eigen Aspirin. Dat werd Bayer te gortig; het bedrijf startte een 
rechtzaak tegen Brocades & Stheeman. Na veel geharrewar was het resultaat dat Aspirin 
onder die naam alleen door Bayer in de handel mocht worden gebracht. Voortaan moest 
Brocades & Stheeman zich oriënteren op een eigen specialité. Voor het eerst werd voor het 
verkrijgen van een geneesmiddel de synthese gebruikt. Uitgaande van het acetylsalicvlzuur 
werd een oplosbare vorm gesynthetiseerd en onder de naam Analutos in de handel gebracht. 
Men deed wat in Duitsland 30 jaar daarvoor met Antipyrin was begonnen: '̂* synthetiseren 
van nieuwe chemische moleculen, aanvragen van octrooi/patent op een nieuw gesyntheti
seerd molecuul, het benadrukken van de kwaliteit en samenstelling en afstand nemen van 
geheimmiddelen, duidelijke profilering op de lijn arts/apotheker en tenslotte benutting 
van de ervaring van artsen via artsenmonsters en klinisch onderzoek. Op de volgende 
manier werd dit middel promotioneel begeleid: 

ANALUTOS 

Oplosbaar calcium zout van acidum acetosalicylicuni. In Nederland voor octrooi, in 't buitenland voor 

patent aangemeld. 

Voor bovenstaand artikel is door ons octrooi aangevraagd en is de naam ingeschreven. Reeds langen 

tijd waren wij bezig naar het zoeken van een oplosbaar zout van acetylsalicvlzuur, wetend dat de meeste 

medici een groot bezwaar vinden, dat het acid, aceto salicylicum (.Aspirinum Ed. IV) onoplosbaar is. Na 

bijzonder veel moeite is het ons gelukt een zout te maken dat aan alle gewenschte eigen,schappen voldoet 

en dat een constant zout is. Wij bieden U hier dus aan een nieuw oorspronkelijk Nederlandsch fabrikaat 

en hopen wij ten zeerste, dat U er ons in zult steunen door het fabrikaat te willen voorschrijven onder den 

naam Analutos, dat zooals U weet, eenvoudig wil zeggen: oplosbaar. Een paar artsen die het gebruikten 

beviel het zeer goed, terwijl er nu aan meerdere inrichtingen proeven mede genomen kunnen worden en 

wij hopen, dat deze proeven later gepubliceerd zullen worden. Tot nu toe moesten al die nieuwe praepara-

ten uit het buitenland komen en hopen wij ten zeerste, dat dit, één der eerste Nederlandsche fabrikaten, 

Uwe gewaardeerde steun zal ondervinden. Wij wenschen dit artikel op geen enkele wijze kwakzalver

achtig of iets dergelijks te publiceeren en wenden wij ons in onze brochures alleen tot de H.H. Artsen 

en Apothekers, daar wij meenen dat het niet goed is zulke geneesmiddelen bij het pubbek populair te 

rnaken, ni.a.w.: wij wenschen eenvoudig een geneesmiddel in de handel te brengen ten dienste van de 

medische wetenschap en zonder daarmede het publiek in kennis te stellen.-*^ 

Aan het begin van de twintigste eeuw hanteerde Brocades & Stheeman een gedifferentieerde 

verkoopstrategie, die de behoeften van zowel het bedrijf als de pat iënt opt imaal bediende . 

Veel preparaten werden aangeprezen bij apothekers en apo theekhoudende artsen; meestal 

via de prijscouranten. Voor spécialités lag dat echter anders: al naar gelang het soort genees

middel werd gemikt op artsen, drogisten of het lekenpubliek. Artsen werden betrokken bij 

44. Wimmer Wolfgang, Wir haben fast immer etwas NCKPS (Berlijn 1994) 149-220. 
45, Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, ongedateerde brochure over Analutos, 
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de introductie van nieuwe geneesmiddelen, leverantie geschiedde via apothekers en apo
theekhoudende artsen of via drogisten en apothekers.^'' Brocades & Stheeman had zich 
definitief losgemaakt uit de wereld van de ambachtelijk werkende apotheker. 

SUMMARY 

Brocades ó- Stheeman. From apothecary-manufacturer to pharmaceutical industry 
In the middle of the nineteenth century, vegetable products were the most important raw 
material for the pharmaceutical industry. That industry was a 'pharmacist-industry' and 
the quality of their products was defined in the official pharmacopoeias. Eisso Post Stheeman 
was one of these pharmacists and although he was a producer of medicines he stayed a 
pharmacist between pharmacists. He communicated with them about the quality of 
medicines in terms of pureness, identity and preparation. His successor, Sypko Stheeman, 
went into his fathers steps. He too was primarily a pharmacist; only after that a producer 
of (vegetable) drugs. Still, there was a difference between them. Sypko focussed more on 
commerce and production of medicines. To that end price-lists were published from 1878 
onwards. These price-lists became an important medium of communication between 
manufacturer and pharmacist. 

The introduction of the steam engine in 1894 represents a turning-point. Steam energy 
made many new activities possible, and the production of medicines and dispensation-
forms became possible on a much larger scale. The development that had set in with the 
introduction of steam energy was completed in the years between 1901 and 1914. Pro
duction of medicines grew enormously, but an important renewal was the production of 
tablets. Millions of them left the factory in Meppel every day. At the same time, the firm 
strived to give each of the produced medicines its own identity. Brocades & Stheeman not 
only introduced 'spécialités', but chemical drugs, produced by others, were being marketed 
under the label of B S as well. Gradually, the standard of pharmacist-quality had been 
replaced by Brocades & Stheeman-quality. 

This step generated many new problems. Not only did the pharmacists see their pharma
ceutical standard was at risk, the producers of chemical medicines (Bayer and Zimmer are 
specimen) protested against the use of their product-names through Brocades & Stheeman. 
Brocades & Stheeman began looking for new partners and came to terms with general 
practitioners. The physicians became the new associate when new drugs were introduced. 
The pharmaceutical standard were moved to the background, to be replaced by medical-
farmacological standards. At first, spécialités were introduced that had their basis in already 
existing products. However, in a new molecule was synthesised by the factory in Meppel 
for the first time. Chemistry, patents and clinical trials each played their part when looking 
for a new drug. At the same time they distanced themselves from the so-called secret 
remedy. In 1914, Brocades & Stheeman had reached the point where Hoechst had been in 
1884: the synthesis of a new organical-chemical substance and the introduction of that 
substance as a drug. 

46. Yamanouchi Leiderdorp, archief B & S, folder betreffende Antivomitif-tabletten, rond 1910; ibidem betreffen
de Brocamalt, rond 1918. 
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