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FARMACIE: 
WETENSCHAP, INDUSTRIE EN MARKT 

FRANK HUISMAN* en REIN VOS** 

Als producent van de vele geneesmiddelen die worden gebruikt bij het behoud en herstel 
van de gezondheid is de farmaceutische industrie niet meer weg te denken uit de moderne 
Nederlandse samenleving. Ook speelt ze een centrale rol in de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen voor aandoeningen als AIDS, kanker en erfelijke en chronische ziekten. 
Weliswaar neemt de Nederlandse farmaceutische industrie slechts 1% van de wereldomzet 
aan geneesmiddelen voor haar rekening en slechts 4% van die in Europa,' toch staat zij 
vanwege haar hoogwaardige farmaceutisch-klinisch onderzoek hoog aangeschreven. In 
Nederland worden vele honderden miljoenen guldens uitgegeven aan research & development 
(R&D). Dit geld wordt besteed aan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, uit
gevoerd door zowel universitaire als buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen. Naast 
haar functie in de volksgezondheid levert de farmaceutische industrie een grote bijdrage aan 
de werkgelegenheid en aan de Nederlandse handelsbalans. Tenslotte speelt de industrie -
juist doordat zij een maatschappelijke en economische macht van formaat vormt - een 
belangrijke rol in de discussies over (de herziening van) het stelsel van geneesmiddelen
voorziening. 

Hoewel de farmaceutische industrie in de ontwikkeling van de moderne gezondheids
zorg dus een voorname rol speelt, is zij door de medische historiografie zo goed als ver
waarloosd. Dat is verwonderlijk, aangezien onderzoek naar deze bedrijfskolom een aantal 
interessante thema's kan belichten. Bij wijze van voorbeeld zouden we de klassieke spanning 
tussen zorg en markt willen noemen: in hoeverre is het legitiem om geld te verdienen aan 
wat een humanitaire missie zou behoren te zijn? In dit opzicht biedt de farmaceutische 
industrie een belangwekkende casus, omdat zij zich bij uitstek beweegt op de hybride 
markt waar zowel gezondheidsbelangen als economische belangen in het geding zijn.̂  Juist in 
het 'farmaceutisch-industrieel complex' manifesteert zich de frictie tussen overwegingen van 
menswaardigheid, arbeidspolitiek en sociale zorg enerzijds en commercieel-economische 
overwegingen anderzijds. Juist in onze tijd, waarin de verzorgingsstaat geleidelijk wordt 
ontmanteld en de verhouding tussen het publieke en het private onderwerp van verhit 
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debat vormt, lijkt een (historische) bezinning op de relatie tussen wetenschap, humaniteit 
en commercie op zijn plaats. 

Dit themanummer wil een aantal hoofdlijnen van de ontstaansgeschiedenis van de 
Nederlandse farmaceutische industrie in kaart brengen en suggesties doen voor nader onder
zoek op dit grotendeels nog onontgonnen terrein. Een viertal dimensies met bijbehorende 
deelvragen dienen daarbij tot uitgangspunt. Het eerste hoofdthema betreft de positie van 
de farmaceutische industrie ten opzichte van zuiver en toegepast onderzoek. Waar vond 
het fundamentele onderzoek plaats? Aan de universiteit, in de klinieken of in de industriële 
laboratoria? Of is dit een te simpele voorstelling van zaken en was er juist sprake van samen
werking en 'syniergie'? Hoe was in het algemeen de relatie (zowel in institutionele als in per
sonele zin) tussen universiteit en industrie? Wanneer deed het academisch geschoolde 
personeel (medici, farmaceuten, chemici) zijn intrede in de farmaceutische industrie? Wat 
waren de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de farmaceutische industrie, en op 
welke manier heeft dat de productie beïnvloed? Het artikel van Nelly Oudshoorn over de 
samenwerking tussen de Amsterdamse hoogleraar in de farmacologie Ernst Laqueur en 
Organon gaat in op deze en dergelijke vragen. 

De tweede dimensie wordt gevormd door het hierboven reeds genoemde spanningsveld 
tussen zorg en markt. De farmaceutische industrie is een 'science-based industry'. Dit feit 
heeft vanaf het begin aanleiding gegeven tot discussies omtrent de relatie tussen weten
schap en commercie, en omtrent het humanitaire gehalte van de industrie. Hoe precair 
was de relatie tussen het commerciële belang enerzijds en de wetenschappelijke attitude en 
het ethisch-humanitaire profiel van de branche anderzijds? Welke problemen deden zich 
voor wanneer de industrie wetenschappers, artsen, apothekers en het algemene publiek 
benaderde? In hoeverre trachtten bedrijven invloed uit te oefenen op het beleid van zieken
fondsen en andere partijen die betrokken waren bij de geneesmiddelenverstrekking? Hoe 
was, in het algemeen, de beeldvorming van de industrie wanneer die wordt vergeleken 
met die van de apotheker? Het zijn dit soort vragen die Thijs Rinsema hebben geleid bij 
zijn artikel over de ontwikkelingsgeschiedenis van Brocades & Stheeman. 

Het derde aandachtsveld betreft de ontwikkeling van de farmaceutische industrie als 
gevolg van veranderende relaties in de gezondheidszorg (beroepsgroepen, ziekenfondswezen 
en publiek). De nauwe relatie van de industrie met de medische gemeenschap (onderzoekers 
zowel als practici) is van essentieel belang geweest voor haar succes. Het heeft echter de 
nodige strijd gekost voordat industrie, artsen en apothekers inzagen dat hun belangen 
min of meer in eikaars verlengde lagen. Wanneer en waarom zochten partijen elkaar op? 
Hoe bevestigden zij eikaars identiteit en hoe pacificeerden zij hun beroepsmatige naijver? 
Hoe hebben bedrijven en beroepsgroepen hun activiteiten inzake farmaceutisch onderzoek, 
productie en distributie maatschappelijk gelegitimeerd? Werden de onderlinge verhoudingen 
bij wet geregeld of juist door de marktpartijen? Brand Kruithof liet zich inspireren door 
dergelijke vragen. Zijn artikel over de moeizame verhouding tussen apothekers en drogis
ten laat zien hoe labiel het evenwicht was dat (af en toe) werd bereikt. 

Tenslotte verdienen de bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen van de farma
ceutische industrie (al dan niet in onderling verband) meer aandacht dan ze tot nog toe 
kregen. In relatief korte tijd heeft zich een enorme schaalvergroting voorgedaan in de 
geneesmiddelenproductie. De vraag waardoor dat werd veroorzaakt leidt tot die naar de 
relatie tussen innovatie, investeringen en productie. Beperkte de industrie zich tot louter 
routinematige handelingen en het ontwikkelen van procedures op instigatie van elders 
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verricht onderzoek of werd ook origineel onderzoek binnen de eigen poorten verricht? 
Welke gevolgen heeft innovatie gehad voor de bed rijfsgrootte en de productdifferentiatie? 
Welke technische, organisatorische en logistieke maatregelen waren nodig om de groot
schalige productie mogelijk te maken? En tenslotte: hoe zijn advertentie- en distributie
netwerken door bedrijven opgezet om hun expansie wereldwijd mogelijk te maken? Het 
artikel van De Jong gaat in op de expansie- en combinatiebewegingen die zich in de loop 
van de twintigste eeuw in de Nederlandse farmaceutische industrie hebben voorgedaan, 
waarbij hij wijst op het belang van innovatie voor de naoorlogse industrie. 

Hoe passen de in dit nummer opgenomen artikelen nu in de door ons voorgestelde 
matrix, waarin vier dimensies worden onderscheiden? Voorop dient te worden gesteld dat 
de matrix geen dwingend keurslijf wil zijn maar vooral een richting wil suggereren voor 
toekomstig onderzoek op dit zo goed als braakliggend terrein. Thijs Rinsema beschrijft het 
ontstaan en de ontwikkeling van Brocades & Stheeman, die om een aantal redenen inte
ressant is.^ Allereerst is het bedrijf groot geworden door een samenvoeging van talrijke 
apotheken, groothandels en productiebedrijven. In 1927 ontstond uit een megafusie de 
N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia. Allerlei 
producenten en handelaren die daarvoor eikaars concurrent waren geweest, werden daarmee 
onder een dak verenigd. In de tweede plaats is Brocades & Stheeman interessant omdat de 
wordingsgeschiedenis van het bedrijf een algemenere ontwikkeling illustreert. Overal in de 
wereld, ook in Nederland, ontwikkelden zich farmaceutische bedrijven uit apotheken en 
bedrijfjes die zich toelegden op de grootschalige industriële productie van geneesmiddelen. 
Vele bedrijven begaven zich ook in de groothandel. Door de toenemende mechanisering 
en rationalisering van de productie kwamen deze bedrijven tegenover de apothekers te 
staan, die zich bedreigd voelden in hun identiteit als geneesmiddelenbereider en daarmee 
in hun bestaan. Ten derde is de casus Brocades & Stheeman interessant doordat het bedrijf 
rond de eeuwwisseling werd geconfronteerd met een stroom van nieuwe geneesmiddelen, 
op chemische grondslag. In Duitsland had zich een geheel nieuwe farmaceutische industrie 
ontwikkeld die zijn basis vond in de organische chemie en de kleurstofchemie. Dit plaatste 
veel bedrijven voor de keus op de oude voet door te gaan dan wel zich in deze nieuwe 
richting te begeven. Eenvoudig was dat laatste niet: het betekende dat men contacten diende 
op te bouwen met wetenschappers, technici, chemici en artsen. Apotheek-producenten als 
Merck in Duitsland, Burroughs en Wellcome in Amerika, en Allen en Hanburys in Engeland 
sloegen de weg van de chemische synthese in. 

Ook voor Brocades & Stheeman deed zich dit 'moderniserings-dilemma' voor. In zijn 
artikel laat Thijs Rinsema zien hoe Brocades & Stheeman zich lange tijd binnen de ver
trouwde kaders van de traditionele apothekersmarkt heeft bewogen. Allengs veranderde 
dat echter: het bedrijf nam nieuwe chemische geneesmiddelen in het assortiment op, ont
wikkelde nieuwe verkoopstrategieën (waarbij artsen direct, dus zonder tussenkomst van 
apothekers, werden benaderd) en begaf zich op de markt van de verpakte geneesmiddelen 
en spécialités. Deze koers bleek een splijtzwam in de discussies over de identiteit van de 
apotheker: zorg om behoud van de 'wetenschappelijke ambachtelijkheid' van de traditionele 
apotheker was intrinsiek verbonden met het gevecht om het behoud van het beroep, dat 

3. Zie ook D.A, Wittop Koning, N.V. Koninklijke pharmaceutische fabrieken v/li Brocades-Stlurnuin en Pliannacia, 
iSoo-inso (Amsterdam z.j. [1950); Ilse van Goozen ed., Van plattelandsnpotheck lot Eiiropeei bedrij): hoe Broeodei 
\cinianoiiclii werd. Een beknopte bedrijfsgesciiiedenis van 1798 tot 199s (Leiderdorp [1995]). 
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Overzicht van het ontstaan en de groei van N.V. Koninkhjke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheehman 
en Pharmacia (Uit: D.A. Wittop Koning, N.V Koninklijke pharmaceutische fabrieken v/h Brocndes-Stheetnan en 
Pharmacia, iSoo-19^0 (Amsterdam 1950)). 

de industrie dreigde over te nemen. De discussies over gedrag en positie van Brocades 8c 
Stheeman in het Pharmaceutisch Weekblad maken duidelijk dat velen van mening waren 
dat het bedrijf met zijn grootschalige productie de beroepseer van de apotheker in de kern 
aantastte: een apotheker hoorde geneesmiddelen te bereiden op recept, in het klein en in de 
eigen apotheek. Het succes van het bedrijf wees echter in een andere richting, en Brocades & 
Stheeman maakte zich los van de wereld van de traditionele apotheker. Voor het bedrijf 
betekende dit dat de vanzelfsprekende loyaliteit jegens de beroepsgroep der apothekers ten 
einde kwam en dat het bedrijf de markt trachtte te penetreren door zich (tevens) te richten 
op artsen en drogisten, respectievelijk voorschrijvers en kleinhandelaars van middelen 
voor zelfmedicatie. Rinsema beschrijft dit pijnlijke transformatieproces van de genees
middelenproductie en -distributie aan de hand van de veranderende positie van Brocades 
& Stheeman in het ^farmaceutische veld'. 
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Was bij Brocades sprake van geleidelijke groei en transformatie, bij Organon ging het om 
een creatie uit het niets. Nelly Oudshoorn bespreekt de oprichting (1923) en ontwikkeling 
van Organon tegen de achtergrond van samenwerkingsrelaties tussen farmaceutische 
industrie en universitaire wetenschappers: Ernst Laqueur, hoogleraar in de farmacologie 
en directeur van het Pharmacotherapeutisch Laboratorium te Amsterdam, was een van de 
initiators en inspirators."• Om de oprichting van Organon te begrijpen moeten we terug 
naar de late negentiende eeuw, toen de grondslag werd gelegd voor een nieuwe discipline: 
de endocrinologie. De gedachte aan het therapeutische gebruik van orgaanpreparaten vond 
toen in steeds bredere kring ingang. Het leidde tot tal van experimentele behandelingen, 
die duidelijk maakten dat verschillende klieren en organen in het lichaam krachtige en 
therapeutisch werkzame stoffen bevatten. In de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw 
ontstond daardoor niet alleen een nieuw veld van medisch-wetenschappelijk onderzoek, 
maar tevens een nieuwe industrie met grootschalige productiemethoden. In vele landen 
begaven bedrijven zich op dit nieuwe terrein van geneesmiddelenproductie; in 1923 onder
zocht slachterij Zwanenberg te Oss de mogelijkheden tot exploitatie van het slachtah'al op 
een wijze die zowel wetenschappelijk verantwoord als commercieel aantrekkelijk was. 

Bij de industriële productie vormden de standaardisering van het extractieproces en de 
zuiverheid van de preparaten het grootste probleem. Het was een probleem dat vroeg om 
wetenschappelijke expertise, die Saai van Zwanenberg, directeur van het op te richten 
Organon, meende te vinden in Ernst Laqueur. In haar artikel beschrijft Oudshoorn hun 
samenwerking die voor Nederland een novum was: daarvoor was het nog nooit vertoond dat 
universiteit en industrie zo nauw met elkaar samenwerkten. Uniek voor de wereld was het 
feit dat een hoogleraar niet slechts (mede-)oprichter was van een farmaceutisch bedrijf, maar 
ook jarenlang grote bestuurlijke invloed op het beleid had. Laqueurs laboratorium leverde 
niet alleen expertise en instrumenten, maar ook grondstoffen, onderzoeksmaterialen en 
proefpersonen voor klinische testen. Beheersmatig werd een tamelijk unieke constellatie in 
het leven geroepen: Laqueur kreeg het vetorecht over het in de handel brengen van niet 
door hem gekeurde preparaten, en daarmee een sleutelpositie binnen het nieuwe bedrijf. 
Zijn laboratorium groeide uit tot de spil in een netwerk van ondernemers, wetenschappers, 
stoffen en patiënten en leverde aldus de voorwaarde tot succes. Dat het samenwerkings
verband desondanks niet onproblematisch was blijkt uit het feit dat Laqueurs werkgever - de 
Universiteit van Amsterdam - hem erover ter verantwoording riep. Mocht een door over
heidsgelden gefinancierd universitair onderzoeker deelnemen aan een commerciële 
onderneming? Oudshoorn laat zien dat het succes van Organon vooral is te herleiden tot 
de gelukkige wijze waarop wetenschap en commercie bij het bedrijf waren gecombineerd. 
Zo bleek Laqueur van cruciaal belang bij het slaan van een brug tussen industrie en kliniek.^ 

Brand Kruithof richt zich in zijn bijdrage op de werking van de farmaceutische markt. 
Voor de industrie vormden apothekers en drogisten een belangrijke toegang tot de markt: 
apothekers voor geneesmiddelen die door de arts werden voorgeschreven, drogisten voor 
spécialités en andere merkgeneesmiddelen die onder het publiek populair waren. Voor de 

4. Zie ook Marius Tausk, Organon. De gescliiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijmegen 
1978); Nelly Oudshoorn, 77it' making o) the hormonal body. A contextual history of the study of sex hormones !92j-
1940 (lEn.schede] [1991]); Jeroen Verhoog, 7^ jaar Organon I9j;-/99.'i (Noordwijk 1998). 

5. Oudshoorn exc i.seert zich voor het feit dat haar artikel lijkt te 'ontaarden' in een lofrede op Laqueur. Dit 
lijkt ons een logisch gevolg van haar keus voor Laqueur aks studieobject. Het zou interessant zijn wanneer 
onderzoek werd geda<'n naar ondernemingen die het niet hebben gehaald, zodat door vergelijking de oorzaken 
voor succes of falen kunnen worden achterhaald. 
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farmaceutische industrie waren apothekers en drogisten echter niet altijd even betrouwbare 
handelspartners. Beide groepen knoeiden met de prijzen, imiteerden geneesmiddelen of 
brachten dezelfde preparaten onder eigen naam op de markt. De merkenwet van 1893 en de 
octrooiwet van 1910 waren bedoeld om de industrie hiertegen te beschermen. Dat die 
bescherming nodig was bewijzen de talrijke rechtszaken die op de wetten volgden. Desal
niettemin waren de partijen in de farmaceutische markt tot elkaar veroordeeld. In zijn 
artikel besteedt Kruithof vooral aandacht aan de problematische relatie tussen de 'tegen
spelers' van de industrie, de apothekers en drogisten.* De apothekers verwachtten alle heil 
van wetgeving en actieve overheidsbemoeienis inzake de bereiding van en handel in 
geneesmiddelen. Toen de overheid in hun ogen echter in gebreke bleef, gingen ze - tegen 
heug en meug, en onder allerlei beperkende voorwaarden - akkoord met een samenwer
king met de drogisten. Door samen te werken met drogisten, fabrikanten en groothande
laren hoopten ze de marktwerking gunstig te kunnen beïnvloeden. 

Daarmee maakt het artikel van Kruithof attent op de eigenaardige structuur van de 
markt waarin de farmaceutische industrie opereert. Met de oprichting van de Commissie 
uit Apothekers- en Drogisten-Organisaties (CADO) in 1920 en de Vereniging van Pharma
ceutische Handelsbelangen zeven jaar later werd een kartelstructuur tot stand gebracht die 
de verhoudingen in de Nederlandse farmaceutische markt bijna 50 jaar lang, tot ver in de 
jaren zeventig, zou bepalen. Zijn artikel loopt daarmee vooruit op dat van De Jong, waarin 
wordt ingegaan op combinatie- en fusieprocessen in de Nederlandse farmaceutische in
dustrie in verband met de kostenstructuur van de branche." Door het artikel lopen twee 
lijnen: een bedrijfskundig-analytische en een historisch-descriptieve. Ervan uitgaande dat de 
vraag naar geneesmiddelen inelastisch is en dat de markt doorzichtig is, onderscheidt De 
Jong een aantal typen van samenwerking, die hij vervolgens aan de hand van de Neder
landse industriegeschiedenis illustreert. Hij gaat na, met andere woorden, welke fasen in de 
combinatie- en fusiegolven van de afgelopen honderd jaar zijn aan te wijzen, waarna hij de 
feitelijke combinatievormen in de Nederlandse farmaceutische industrie in kaart brengt. 
Uit zijn historische beschrijving komt een intrigerende vraag voort, namelijk: waarom 
waren sommige bedrijven wel en andere niet succesvol? De Jongs antwoord is dat die 
bedrijven succesvol waren die niet alleen combinaties met anderen aangingen - in feite 
een defensieve reactie op marktontwikkelingen - maar ook aan farmaceutische R&D deden. 
Konden bedrijven vóór de 'farmaceutische revolutie' (die zich voltrok in de jaren veertig en 
vijftig) nog volstaan met combinatie en fusie, daarna werd R&D een zinvolle, ja zelfs nood
zakelijke overlevingsstrategie. De artikelen van Kruithof (over de vooroorlogse CADO) en 
Oudshoorn (over het blijvende succes van Organon, ook na de Tweede Wereldoorlog) 
vormen het bewijs voor de juistheid van deze stelling. 

Door de combinatie- en fusiebewegingen in de farmaceutische industrie ontstonden 
nieuwe structuren in de farmaceutische markt. De industrie ontwikkelde zich tot een 
grootschalige, internationaal opererende bedrijfstak die coalities aanging met zowel 
wetenschappers als artsen en apothekers. De overheid werd daardoor gedwongen zich 
actiever op te stellen in de geneesmiddelenbranche, hetgeen onder meer leidde tot een 
nieuwe prijspolitiek en een kostenbeheersingsbeleid. 

6. Zie daarover ook Brand Kruithof, Hel conflict tussen apothekers en drogisten. De professionalisering van twee 
beroepsgroepen tussen iS6s en if)u ([Houten] 1995). 

7. Zie ook H.VV. de long en R. de Lange, A study of the evolution of concentration in the pharmaceutical industry 
in the Netherlands ([Luxemburg] 1975). 
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De in dit themanummer opgenomen artikelen belichten slechts enkele facetten van de 
ontwikkeling van de Nederlandse farmaceutische industrie. Op belangrijke punten ontberen 
we nog inzicht. Zo ontbreken gegevens over het ontstaan en de ontwikkeling van afzonder
lijke bedrijven als Verwey, De Bosson en Scherpenzeel, over de activiteiten van buitenlandse 
bedrijven in Nederland, over de handelspolitiek en tariefwetten, over de differentiëring in 
productie en handel, over de mechanisering en rationalisering in de Nederlandse farmaceuti
sche industrie, over de relaties van bedrijven met artsen en apothekers, en over de politieke 
en publieke acceptatie van industrieel vervaardigde geneesmiddelen. Ook is de relatie met 
de geschiedenis van de handels- en industriepolitiek - een onderwerp dat niet populair lijkt 
onder Nederlandse historici - onduidelijk. Verder blijft de vraag onbeantwoord in welke zin 
de ontwikkeling van de farmaceutische industrie parallellen vertoont met die van de 
Nederlandse chemische industrie. De farmaceutische industrie gebaseerd op de chemische 
synthese is in Nederland pas laat tot ontwikkeling gekomen. Waarom eigenlijk?^ Tenslotte 
willen we ook farmacie-historici oproepen wetenschappelijke en technische ontwikkelingen 
te onderzoeken in relatie tot de sociaal-economische en sociaal-culturele historische con
text.'' Voor zover op deze vragen en de vragen onder de hierboven besproken dimensies 
geen antwoord is gekomen, kan alleen vastgesteld worden dat zij een agenda vormen voor 
verder onderzoek op dit terrein. Dit themanummer wil daartoe een aanzet geven. 

8. Teveel wordt de nadruk gelegd op het belang van de chemotherapie en de kleurstofchemie als basis voor de 
innovatieve farmaceutische industrie. Er is weinig aandacht voor het feit dat de productie van galenische mid
delen lange tijd zeer profijtelijk was, zowel wetenschappelijk als commercieel. 

9. Deze interactieve en integratieve benadering mag zich - onder de noemer van 'het medisch marktmodel' -
verheugen in een toenemende belangstelling. Zie bijvoorbeeld Willem de Blécourt, Willem Frijhoff en Marijke 
Gijswijt-Hofstra eds.. Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin 
twintigste eeuw (Hilversum 1993); Willem de Blécourt en Gerrit van Vegchel eds., 'De medische markt'. Thema
nummer van Focaal 2\ (1993); Willem de Blécourt, Frank Huisman en Henk van der Velden, 'De medische markt 
in Nederland 1850-1950'. l'hemanummer van Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (verschijnt in 1999).' 


