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PATIENTENBEELDEN IN EEN 
MODERNISERENDE SAMENLEVING: 
NEDERLAND, 1880-1920 

FRANK HUISMAN* 

Thirty years ago, medicine advertising offered tlie ad.-writer his greatest opportunity, h formed the 

supreme test of his skill. Medicines were worthless merchandise until a demand was created. They 

could not well be inventoried on the druggists' shelves at even one cent a bottle. Everything depended 

on the advertising. 

Aldus Claude Hopkins (1866-1932), een van de aartsvaders van de moderne reclame, in 
1927.' Hij had fortuin gemaakt in de reclamebranche en had een eenvoudige verklaring 
voor zijn enorme succes: hij wist wat gewone mensen bezielde; hij kende de arbeiders en 
de huisvrouwen die iedere stuiver driemaal omdraaiden alvorens hem uit te geven. 
Hopkins zei het altijd als zijn grootste professionele uitdaging te hebben beschouwd hun 
verlangens en ambities te leren kennen en hun vertrouwen te winnen. Voor alles had hij 
reclame gemaakt, en hoewel hij zei advertenties voor geneesmiddelen niet langer goed te 
keuren (omdat de medische professie zich in moreel en in wetenschappelijk opzicht 
enorm had verbeterd) geeft zijn boek een goed inzicht in de mechanismen van de 
geneesmiddelenmarkt in de decennia rondom 1900. In die periode had het adverteren 
voor geneesmiddelen kansen geboden die Hopkins niet had kunnen weerstaan. 
Geneesmiddelenreclame vormde de ultieme test voor een reclamemaker. Anders dan bij 
andere producten was het succes van een geneesmiddel geheel afhankelijk van een goede 
campagne. De grootste reclamemakers hadden het vak in de geneesmiddelenbranche 
geleerd: 'It weeded out the incompetents, and gave scope and prestige to those who 
survived'. 

In dit artikel exploreer ik de mogelijkheden van geneesmiddelenadvertenties als histo
rische bron voor patiëntengeschiedenis. Het heeft een tentatief en verkennend karakter, en 
de voetangels en klemmen van het genre zullen de lezer duidelijk zijn. Desondanks ben ik 
van mening dat het hier gaat om een belangrijke bron die te lang onopgemerkt is gebleven. 

De patiënt wordt consument 
Het is alweer meer dan vijftien jaar geleden dat de Engelse medisch-historicus Roy Porter 
zijn beroemde programmatische oproep deed tot de beoefening van 'medical history 
from below'.- Zijn redenering is overbekend: té lang was de rol van de zieke in de geschie-

*Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Maastricht, postbus 616, 6200 .VÛ  Maastricht. 

1 Claude C. Hopkins, My life in advertising (New York 1927) 76. Ook op het Europese continent vond het boek 
veel weerklank. Reeds een jaar later verscheen een Duitse vertaling onder de titel Propagiiiidn. Meiiie 
LehensarbeiHStultgart 1928). 

2 Roy Porter, 'The patient's view. Doing medical history from below'. Theory and Society 14 (1985) 175-198. 
Porter was de eerste die gehoor gaf aan zijn oproep: Dez. ed., Patients and practitioners. Lay perceptions of 
medicine in pre-industrial society {Cambridge 1985). 
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denis van het genezen verwaarloosd. Porter wees op het bestaan van een enorm terra 
incognita - zowel in cognitief als in sociaal opzicht - en hij riep zijn collega's op dit in 
kaart te brengen. "Voor hem vertegenwoordigde de 'patiënt' niet alleen een empirische 
lacune die kon worden gevuld door nieuwe bronnen (zoals dagboeken, brieven en kran
ten) aan te boren en oude creatief te gebruiken, het was veel meer dan dat: de 'patiënt' 
was een perspectief, met behulp waarvan de medische geschiedenis op zijn kop zou wor
den gezet. Door de patiënt als uitgangspunt te nemen hoopte Porter het menselijke 
gezicht van de medische geschiedenis te herstellen. Hij deed dat op een heel andere 
manier dan de radicale anti-geschiedenis van de geneeskunde, die in de jaren zestig op 
het toneel was verschenen. En misschien was Porters suggestie uiteindelijk wel levensvat
baarder: de ironie wil namelijk dat de kritische anti-geschiedenis (beoefend door mensen 
als Ivan Illich, Michel Eoucault en David Armstrong) op het eerste gezicht heel nieuw en 
revolutionair leek, maar in feite bevestigde dat medische geschiedenis zich bezighoudt 
met artsen. Het enige dat de 'anti-heroïsche' traditie van de door haar bekritiseerde 
'heroïsche' onderscheidde was de opvatting dat patiënten niet langer werden genezen, 
maar gedisciplineerd. Wanneer men zich daarentegen zou af '̂ragen - zoals Porter deed -
wat patiënten deden in geval van ziekte zou dat leiden tot een heel ander soort geschied
schrijving. "Velen werden door Porters perspectief geïnspireerd en raakten enthousiast 
door de onderzoeksagenda die hij suggereerde. Meer dan vijftien jaar later moet echter 
worden geconstateerd dat er nog steeds veel te ontdekken valt aan de 'patiënt': als histori
sche figuur én als perspectief 

De concepten 'patient history' en 'medical history from below' kunnen misleidend zijn, 
wanneer ze worden gedefinieerd in relatie tot de academische geneeskunde.^ Opvattingen 
over gezondheid, ziekte en genezen hebben altijd deel uitgemaakt van de algemene cultuur, 
zodat het gevaar bestaat dat de veelvormigheid van het verleden verloren gaat en wordt 
vervangen door een tamelijk statisch historisch beeld, waarbij patiëntengeschiedenis als
nog een afgeleide wordt van universiteits- en doktersgeschiedenis. Dit bezwaar lijkt te 
kunnen worden ondervangen door advertenties voor geneesmiddelen in de algemene 
dag- en weekbladpers te gebruiken als historische bron. Dit segment van de markt (c.q. 
gezondheidszorg) kende haar eigen wetten, die primair commercieel van aard waren. In 
advertenties was het niet de dokter die de onwetende, passieve patiënt voorschreef wat hij 
of zij moest doen. Integendeel: het was de plaats waar de producent van geneesmiddelen 
anticipeerde op de hoop, angsten en verwachtingen van de calculerende, rondwinkelende 
consument. Alleen door zich te verdiepen in de culturele noties van zijn afnemers kon de 
adverterende producent hopen 'in de markt' te blijven.•• 

Het succes van irreguliere genezers was voor een belangrijk deel te danken aan het feit 
dat ze actief insprongen op de vraag van de consument.' Dat moesten ze ook wel, aange
zien ze in hun beroepsuitoefening niet konden terugvallen op een academische graad of 
op overheidsbescherming. Om die reden besteedden ze ook veel aandacht aan 'public 

3 Eberhard Wolff, 'Penspektiven der Patientengeschichtsschreibung' in: Norbert Paul en Thomas Schlich ed., 
Mcdizingeschichte: Atifgaben, Probleinc, Perspektircn (Frankfurt 1998) 311-334. Zie ook de opmerkingen van 
Roger Cooter in de inleiding van de door hem geredigeerde bundel Studies in the history of alternative medi
cine (Houndmills 1988) .x-xx. 

4 Cf. Hopkins (n. i) . My life in advertising, 81: 'One cannot long fool people who are carefully spending 
money'. Hij waarschuwde de intelligentie en geïnformeerdheid van mensen die op de kleintjes moeten letten 
niet te onderschatten. 

5 Roy Porter, 'Quacks. .'\n unconscionable lime dying' in: Susan Budd en Ursula Sharma ed.. The healing 
bond. The patient-practitioner relationship and therapeutic responsibility (Londen 1994) 63-81. 
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relations' en hadden ze een scherp oog voor het placebo-effect tijdens het therapeutisch 
contact. Deze analyse van de markt, gemaakt door de medisch-historicus Porter, laat zich 
lezen als een late echo van het commentaar van advertentieschrijver Hopkins. Om een zaak 
op te bouwen en tot bloei te brengen moest de adverterende geneesmiddelenproducent een 
gevoelige antenne ontwikkelen voor de behoeften van het publiek. In dit verband is zelfs 
wel gesuggereerd dat de stabiliteit van politieke regimes afhangt van hun vermogen 'to 
deliver the goods'.'' Hier wordt (de mogelijkheid tot) consumptie gepresenteerd als een 
sociaal-politiek ventielmechanisme; als test voor de vitaliteit en interne cohesie van een 
(medisch-)politiek systeem dat zijn geloofwaardigheid en legitimiteit verliest op het 
moment waarop de patiënt-consument niet krijgt waaraan hij behoefte heeft.' 

Hoe dit ook zij: consumptie wordt in het navolgende niet beschouwd als gedrag dat 
ontstaat nadat sociale patronen zijn vastgelegd, maar als integraal onderdeel van een leef
wijze.** De antropologe Mary Douglas en de econoom Baron Isherwood beschouwen 
productie, technologie en consumptie als onderdeel van een cyclus waarin consumptie 
de eerste, initiële kracht is: 'Consumer demand drives production, and production fired 
by demand drives technology, and technology has effects on human lives'.* Consumptie
patronen komen, met andere woorden, op interactieve wijze tot stand. Al in de vroegste 
fase van de ontwikkeling en diffusie van een nieuw product houdt de fabrikant rekening 
met de wensen en verlangens van de consument. Het gangbare beeld van een actieve 
fabrikant die zijn goederen aanbiedt aan een passieve consument is dan ook misleidend. 
Consumenten zijn wel degelijk actief; ze zenden signalen uit waarop de fabrikant weer 
reageert. Diens respons wordt vastgelegd in advertenties, waarin de fabrikant dus niet 
slechts pro-actief een markt voor zijn producten creëert, maar waarin hij zich evenzeer 
re-actief gedraagt door tegemoet te komen aan de wensen van de consument. 

Vertaald naar de geneesmiddelenmarkt betekent dit het volgende: teneinde hun pro
ducten te kunnen verkopen, moesten advertentieschrijvers betekenis scheppen, en die 
associëren met hun producten. Die betekenis was echter geenszins een creatie uit het 
niets. In hun reclame voor geneesmiddelen speelden ze op subtiele wijze in op sluimerende 
culturele noties omtrent gezondheid, ziekte en genezen.'" De advertenties drongen geen 
gedrag op aan de patiënt-consument; evenmin bieden ze een beschrijving van dat gedrag. 
Het ligt complexer: tekst en beeld van de advertenties voor geneesmiddelen vormen de 
interactieve, dynamische representatie van de patiënt en de zorg voor diens gezondheid." 

6 John Brewer en Roy Porter, 'Introduction' in: Dez. ed., Consumption and the world of goods (Londen 1993) 1-
15, m.n. 1. Ze vervolgen: 'surely it is high time for "big history" to address one of the special features of 
modern western societies: not just industrialization, or economic growth, but the capacity to create and 
sustain a consumer economy, and the consumers to go with it'. 

7 Voor een vergelijkbare visie, zie Colin Jones, 'The great chain of buying: medical advertisement, the bourgeois 
public sphere, and the origins of the French revolution". The American Historical Review 101 (1996) 13-40. 

8 Mary Douglas en Baron Isherwood, The world of goods. Towards an anthropology of consumption (Londen 
1979, 2e editie 1996). 

9 Douglas en Isherwood (n. 8), The world of goods, xxvi. Zie voorts Wiebe Bijker e.a. ed.. The social construc
tion of technological systems, i^ew directions in the sociology and history of technology (Cambridge 1987). 

10 Cf 'Therapeutics ... involves emotions and personal relationships, and incorporates all of those cultural fac
tors which determine belief identity, and status': Charles Rosenberg, 'The therapeutic revolution: medicine, 
meaning and social change in nineteenth-century America' in: Morris J. Vogel en Charles E. Rosenberg ed., 
The therapeutic revolution. Essays in the social history of American medicine (University of Pennsylvania Press 
1979) 3-25. ni.n. 4. 

11 Cf. Jones (n. 7), 'The great chain of buying', die spreekt van 'the social and cultural capillarity of the small 
ad, which conjoined the private and the public, the economic and the cultural, the macro economy with the 
micro level of individual wants and needs' (p. 26). 
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Het is het uitgangspunt van dit artikel dat de productie, distributie en consumptie van 
geneesmiddelen intrinsiek met elkaar zijn verbonden in een min of meer samenhangende 
gezondheidscultuur: alle marktpartijen zijn zowel exponent als vormgever van die cultuur. 
Om die reden lijkt het legitiem de interactieve cyclus op een relatief willekeurige plek 
(advertenties) te openen, om aldus licht te werpen op de Nederlandse gezondheidscul
tuur van rond 1900. 

Merken, advertenties en zelfmedicatie 
De onderhavige periode kan worden getypeerd als de 'Gouden Eeuw van de zelfmedica
tie', die haar bestaan dankte aan de gecombineerde maatschappelijke effecten van drie 
geheel los van elkaar staande wetten. De geneeskundige wetten van 1865 leidden - geheel 
onbedoeld - tot de ontwikkeling van een krachtig drogistenberoep; de afschaffing van 
het dagbladzegel vier jaar later betekende een enorme stimulans voor het adverteren met 
geneesmiddelen in dag- en weekbladen terwijl de merkenwet van 1880 voor rust en zeker
heid zorgde op de grillige markt van patentmiddelen. 

In 1865 nam het parlement vier wetten aan, die het medisch beroep en het stelsel van 
gezondheidszorg reguleerden. Een belangrijk element van deze wetgeving - die geduren
de vele decennia het juridische kader van de Nederlandse zorg zou vormen - was de aca-
demisering van de farmacie. Doordat tegelijkertijd het drogistenexamen werd afgeschaft 
werd algemeen verwacht dat het drogistenberoep geleidelijk zou 'uitsterven'. Apothekers 
zouden het monopolie op de bereiding en aflevering van geneesmiddelen voor zich hebben 
verworven. In de praktijk bleek echter het tegendeel het geval te zijn: terwijl hun examen 
was afgeschaft gold voor drogisten nog wel steeds het principe van vrijhandel. Hun aantal 
steeg van 233 in 1865 tot 2000 in 1908 and zelfs 6000 in 1942.'- In 1893 kregen ze hun eigen 
belangenorganisatie, de Nederlandsche Drogistenbond. Dit was niet in strijd met de bedoe
lingen van de wetgever, die nooit een apothekersmonopolie had beoogd. Volgens de liberaal 
Thorbecke, onder wiens verantwoordelijkheid de geneeskundige wetten werden opge
steld en door het parlement geloodst, diende de overheid zich te beperken tot het creëren 
van de mogelijkheid tot het volgen van een academische opleiding in de farmacie en 
voorts toezicht te houden op het professionele gedrag van academische medische 
beroepsbeoefenaars. Consumentengedrag en interprofessionele verhoudingen waren 
geen zaak voor de staat. De implicatie van deze stellingname was dat apothekers fel strijd 
moesten leveren tegen vele concurrenten op de medische markt. Onder hen bevonden 
zich drogisten en de vroege 'farmaceutische industrie'. 

De geneeskundige wetten van 1865 hadden twee principes onaangetast gelaten: dat van 
vrijhandel voor drogisten en dat van keuzevrijheid van de patiënt. Dit is een belangrijke 
constatering, omdat de vraag naar ambachtelijk bereide galenische middelen aan het 
eind van de negentiende eeuw afnam, terwijl de handel in fabrieksmatige bereide synthe
tische middelen sterk groeide. In deze periode verrezen vele kleine farmaceutische en 
chemische laboratoria en fabriekjes.'̂  De aantrekkingskracht van de door hen aangebo-

12 D.A. Wittop Koning, De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmncic 1842-1942 (Amsterdam 
1948) 114. 

13 Over deze trend in algemene zin zie T.J. Rinsema, De natuur voorbij. Het begin van de productie van syntheti
sche geneesmiddelen (Meppel 2000), i.h.b. hoofdstuk 9 en 10. Over de vroege geschiedenis van de 
Nederlandse 'farmaceutische industrie' zie Frank Huisman, 'Van bedreiging tot bondgenoot. De transfor
matie van de farmaceutische industrie in Nederland, 1880-1940', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 
(1999) 443-478-
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den producten school in het feit dat ze goedkoper en schoner waren dan het aanbod van 
apothekers en vooral: gestandaardiseerd. Voor de distributie van hun vele elixirs, zalven 
en pillen steunden ze sterk op drogisten, die de natuurlijke bondgenoten van de vroege 
farmaceutische industrie kunnen worden genoemd. Hun handel bloeide, dankzij de ver
koop van geheimmiddelen en andere synthetische middelen die gretig aftrek vonden bij 
het publiek. Ze werden in groeiende aantallen en variëteiten op de markt gebracht. In 
1873 stelde het Geneeskundig Staatstoezicht vast dat 'geheime en andere geneesmiddelen 
door onbevoegden schier alom worden verkocht'.'-' Toen Johan F. Eykman in 1897 zijn 
ambt aanvaardde als hoogleraar in de farmacie en toxicologie typeerde hij de ontstane 
situatie aldus: 'De groot-industrie heeft tegenwoordig den apotheker de bereiding zijner 
artsenijen bijna geheel uit de hand genomen.'" In 1908 beklaagde zijn collega Wijsman 
zich over het feit dat jaarlijks honderden nieuwe geneesmiddelen op de markt werden 
gebracht."' 

Een tweede factor die in hoge mate heeft bijgedragen aan de bloei van een (nationale) 
markt voor patentgeneesmiddelen is de afschaffing van het dagbladzegel in 1869.''' 
Daarvoor was de krant voor velen nog onbetaalbaar geweest, omdat de belasting werd 
doorberekend in de abonnementsgelden. Door de maatregel in 1869 konden kranten veel 
goedkoper worden verkocht, en voor veel leden van de in opkomst zijnde burgerij bete
kende dit dat een krantenabonnement binnen bereik kwam. Als gevolg hiervan werden 
vele nieuwe kranten opgericht, terwijl de oplages en omvang van de bestaande aanzienlijk 
groeiden. Waren er in 1868 nog maar negen kranten in Nederland, in 1894 was hun aantal 
gestegen naar 62. Gedurende dezelfde periode nam het aantal week- en maandbladen toe 
van 146 naar 700. De nieuwe mogelijkheden op het terrein van communicatie en distri
butie creëerden niet zozeer een nieuwe markt: die had al bestaan sinds de late achttiende 
eeuw.'** Wel leidden ze tot een enorme vergroting van de schaal en transparantie van de 
markt. Fabrikanten werden zich van de nieuwe mogelijkheden bewust: in toenemende 
mate adverteerden ze voor hun producten - waaronder ook geneesmiddelen in vele 
maten en soorten. In hun advertenties passeerden de fabrikanten de medische professie 
en andere bemiddelaars om zich direct tot het publiek te richten. Wie zelfs maar een 
vluchtige blik in de advertentiepagina's werpt voelt de opwinding van de tijdgenoten over 
de mogelijkheden van het nieuwe industriële tijdperk. Een voorbeeld: in 1870 werden in 
De Tijd Holloway-pillen als volgt aangeprezen: 

Idolloway's medicijnen geven veerkracht aan het zenuwgestel, dat de bron is van alle levensbewegin

gen, en over elke werking heerscht, die den groei en het welzijn van het ligchaam bevordert ... Zij zijn 

de onfeilbaarste geneesmiddelen voor slechte spijsverteering, ongeregelden b loedsomloop , k loppin

gen, misselijke hoofdpijn en hardlijvigheid die ooit zijn ui tgevonden en gevolgelijk den grootsten ver

koop en hoogsten roem hebben bereikt."* 

14 Verslag aan den koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar 1S/3 
('s-Gravenhagc 1874) 23. 

15 ).F. Eykman, De roeping der pharmacie (Amsterdam 1897) 29. 
16 H.P. Wijsman, 'Over synthese van geneesmiddelen', Chemisch Weekblad s (1908) 317-326, m.n. 317. 
17 Over de ontwikkeling van de Nederlandse nationale infrastructuur zie Hans Knippenberg en Ben de Pater, 

De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds iSoo (Nijmegen 1988). 
18 Zie hierover Frank Huisman, 'Gezondheid te koop. Zelfmedicatie en medische advertenties in de Groninger 

en Ommclander Courant 1743-1800', Focnal. Tijdschrift voor Antropologie i\ (1993) 90-130. 
19 De Tijd, 4 januari 1870. 
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Afb. 1 'Groot vokaal feestconcert en rondedans der Nederlandsche dagbladen bij de afschaffing van het zegel'. 

Aangezien kranten financieel afhankelijk waren van advertenties werden ze door de uit
dijende krantenwereld niet alleen verwelkomd, maar zelfs actief gestimuleerd - inclusief 
die voor geneesmiddelen (afbeelding 1).-" 

Advertenties konden pas effectief zijn wanneer merken werden beschermd. In 1880 
werd de merkenwet van kracht. Voortaan gold dat eenieder die het exclusieve recht op 
het gebruik van een merk (zijnde een naam en een daarbij behorend beeldmerk) wilde 
verwerven zich diende te laten registreren bij de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank. 
Maandelijks werden de namen en beeldmerken van de nieuwe aanvragen in de Staatscou
rant gepubliceerd. Wanneer niemand bezwaar maakte werd overgegaan tot officiële regis
tratie van het handelsmerk. De merkenwet trad in werking op 1 januari 1881; vanaf 1 
februari werden vele aanvragen voor registratie gepubliceerd. Hun enorme aantallen 
vormen een aanwijzing dat de merkenwet in een grote behoefte voorzag. Reeds in het 
eerste jaar werden vele aanvragen voor de registratie van mineraalwaters, zalven, elixers 
vitae, gebitsverzorgende producten, medicinale siropen, capsules, laxeerpillen en kina
wijn gepubliceerd - en dit herhaalde zich ieder jaar opnieuw. De Nederlandse markt 
werd overstroomd met nieuwe middelen, die gretig aftrek vonden bij het publiek.-' Het is 
van belang hier op te merken dat hun aantal, diversiteit en kenmerken (naam en compo
sitie) eerder door de markt dan door ontwikkelingen in de wetenschap werden bepaald.-^ 

20 Zie ook Maandblad tegen de Kwakzalverij, februari 1881. 
21 Over de - vergelijkbare - situatie in Duitsland zie Erika Hickel, 'Das kaiserliche Gesundheitsamt und die che

mische Industrie im Zweiten Kaiserreich (1871-1914): Partner oder Kontrahenten?' in: Gunter Mann en Rolf 
Winau ed., Medizin, Naturwissenschaft und Technik imd das Zweite Kaiserreich (Göttingen 1977) 64-86, m.n. 74. 

22 Jakob Tanner, 'The Swiss pharmaceutical industry: the impact of industrial property rights and trust in the 
laboratory, 1907-1939' in: Anthony S. Travis e.a. ed.. Determinants in the evolution of the European chemical 
industry, 1900-1939 (Dordrecht 1998) 257-271, m.n. 268. 
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De aldus ontstane situatie op de markt voor zelfmedicatie leidde in 1880 tot twee zeer uit
eenlopende initiatieven. De eerste was de oprichting van het Algemeen Advertentie-
Bureau A. de la Mar Azn. in Amsterdam.^^ Het is veelzeggend dat de oprichter. Abraham 
de la Mar, als reclameman werd geïnspireerd door het voorbeeld van de beruchte 'kwak
zalverkoning' Thomas Holloway, die hij sterk bewonderde. Evenals Claude Hopkins 
realiseerde De la Mar zich dat succes in het adverteren voor geneesmiddelen kon worden 
beschouwd als lakmoesproef voor de kwaliteiten van een advertentieschrijver. Holloway 
had altijd veel aandacht aan zijn advertenties besteed. Hij richtte zich tot zijn publiek in 
een duidelijke, directe stijl - en was daarmee zowel rijk als bekend geworden. De tweede 
respons op de situatie, eveneens in 1880, was de oprichting van de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij.̂ '* De Vereeniging, die zich opwierp als spreekbuis van de reguliere medische 
professie, zette de aanval in op de 'industriële kwakzalverij', op drogisten, en op het 
adverteren voor geneesmiddelen. De oprichters stelden dat (moderne) kwakzalverij 
voortkwam uit onwetendheid. Teneinde nu het algemene publiek te informeren en te 
verlichten werd het Maandblad tegen de Kwakzalverij opgericht. Het was bedoeld om het 
publiek te informeren over onderzoek dat de Vereeniging had ingesteld naar de samen
stelling van geheimmiddelen en naar verdachte adverteer- en distributietechnieken (met 
gebruikmaking van kranten en drogisten). Na verloop van tijd werden de analyses 
gebundeld en uitgegeven in boekvorm.-' De oprichters van de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij hadden een rotsvast vertrouwen in de kracht van wetenschappelijke waar
heid en die van informatie en opvoeding. Ze gingen ervan uit dat winstbejag het enige 
motief was dat de verstrekkers van onorthodoxe middelen dreef, en dat ze misbruik 
maakten van de onwetendheid van het publiek. 

Met deze houding - die voortkwam uit een mengeling van sciëntisme en paternalisme 
- ging de Vereeniging voorbij aan het feit dat de patiënt verre van een passieve consu
ment of een willoos slachtoffer was. Het succes van een middel was veel minder een func
tie van de prijs of van de acceptatie door overheid en medische professie dan van de 
'culturele status' die het genoot. Patiënten gebruikten alleen die middelen waarin ze 
geloofden. Aangezien 'hoop', 'geloof' en 'vertrouwen' vloeibare culturele categorieën zijn, 
realiseerden geneesmiddelenproducenten en -verkopers zich terdege dat het succes van een 
door hen aangeboden middel afhing van hun publieke imago en dat van hun producten.^'' 
Dit betekent echter niet dat advertenties een sterke onderlinge gelijkenis vertoonden, of 
dat alle reclamebureaus eenzelfde strategie volgden. Integendeel: terwijl sommigen inspeel-

23 Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland (Utrecht 1989) 24-26. Omstreeks 1900 werden 
vele reclamebureau's opgericht. Verdere aanwijzingen voor de groei van het Nederlandse advcrtcnticwezcn 
kunnen worden gevonden in het feit dat Amsterdam in 1897 optrad als gastheer van een Internationale 
Tentoonstelling voor Reclame-Middelen. In 1919 werd de Vereniging Erkende Reclameadviesbureaus opge
richt. Over het toegenomen 'rcclamc-bcwustzijn' onder Nederlandse typografcn zie P., 'Over het adver-
teeren', Het Maandblad voor de Typografie 1 (1910) 141-144. 

24 Gerrit van Vegchel, Medici contra kwakzalvers. De strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 
19e en 20e eeuw (Amsterdam 1991). 

25 Vitus Bruinsma en G.W. Bruinsma, De hedendaagsche kwakzalver. Een waarschuwing voor allen, die hun 
gezondheid en hun beurs op prijs stellen (Leeuwarden 1880); Dez., De kwakzalverij met geneesmiddelen en de 
middelen om haar te bestrijden (Leeuwarden 1878); R.). Opwijrda, Vervalschte levensmiddelen. Handboek tot 
herkenning der vervalschingen van de meest dagelijks voorkomende levensmiddelen (Schoonhoven 1871); E.J. 
Abrahams, De kwakzalversmiddelen, hun inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen, volgens analyses 
gedurende 3S jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de kwakzalverij (Amsterdam 1916). 

26 Cf. 'the adoption of scientific techniques, or at least of a scientific veneer seems to have been crucial to suc
cess among the drug companies': J. Liebenau, Medical science and medical industry. The formation of the 
american pharmaceutical industry (Baltimore 1987) 1 (mijn cursivering). 
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den op de behoefte aan traditie, speelden anderen juist de kaart van het exotisme. Weer 
anderen verwachtten alle heil van een 'modern', wetenschappelijk profiel: ze prezen hun 
middelen aan als zijnde van een gestandaardiseerde, stabiele kwaliteit, van wetenschap
pelijke samenstelling en geproduceerd onder steriele condities. De markt voor welzijn en 
gezondheid was verre van inelastisch; integendeel, er was juist plaats voor velen. Op die 
markt waren aanbod, marketing en vraag sterk met elkaar verbonden, interactieve een
heden. Om die reden is het legitiem om advertenties - die op het eerste gezicht alleen de 
aanbodzijde van de markt lijken te documenteren - te gebruiken als bron van de menta
liteit en het gedrag van de consument. 

Op zoek naar de patiënt in de kleine annonce 
Hierboven werd gesteld dat de patiënt kan worden beschouwd als consument. Dit uit
gangspunt heeft belangrijke implicaties, omdat het betekent dat de patiënt niet onwetend 
was - zoals vaak verondersteld - maar juist goed geïnformeerd. Hij gaf zich, met andere 
woorden, niet willoos over aan de medische professie maar bewoog zich op de 'gezond-
heidsmarkt' op een actieve en zelfbewuste wijze. Medische transacties waren bijgevolg 
niet top-down gestructureerd, maar kwamen op interactieve wijze tot stand. Ik ga er dan 
ook van uit dat de 'impliciete consument' - op wie de advertenties waren gericht - geen 
steriel ideaaltype was maar een categorie met een grotere realiteitswaarde dan vaak is ver
ondersteld. Natuurlijk bestond er niet zoiets als 'de' patiënt. Er waren vele verschillende 
types patiënten, zoals er vele verschillende betekenis- en gebruikerscontexten van genees
middelen waren. Maar evenmin kan worden gesteld dat advertenties geheel in de lucht 
hingen, zonder zich tot de 'realiteit' te verhouden. De gezondheidszorg is wel een reto
risch slagveld genoemd; een plaats waar betekenis wordt geconstrueerd, onderhandeld en 
uitgewisseld.^' Ik wil proberen die betekenissen te achterhalen door middel van een ana
lyse van de woord- en beeldtaal in advertenties voor geneesmiddelen in Nederlandse 
kranten in de periode tussen 1880 en 1920. Het zal duidelijk zijn dat van een volwaardige 
uitwerking van het patiëntenperspectief pas sprake kan zijn wanneer de advertenties 
worden aangevuld, bijgestuurd en gecorrigeerd door andere bronnen. Hier wil ik vooral 
de bruikbaarheid en de mogelijkheden van advertenties als historische bron laten zien. 
Na een algemene indruk van advertentietechnieken in deze periode te hebben gegeven 
spits ik me toe op de jaren tien van de twintigste eeuw - een periode die extra interessant 
is omdat toen de culturele autoriteit van de orthodoxe geneeskunde nadrukkelijk werd 
aangevochten. 

Het merkartikel vormde een directe bedreiging voor de autonomie van de lokale winke
lier - zeker na 1880, toen geregistreerde handelsmerken door de wet werden beschermd. 
Vóór dat jaar had de detailhandelaar zijn producten nog direct betrokken bij de fabrikant. 
Hij was het, die het oordeel velde over de prijs en de kwaliteit van het product. In het 
algemeen gold dat de consument zijn producten betrok bij de lokale winkelier. Na 1869 
echter, toen kranten goedkoper werden en advertenties door veel meer mensen werden 
gelezen, werd de markt zowel groter als transparanter. In toenemende mate was de con
sument in staat zijn eigen oordelen te vellen op een nationale markt. Een probleem dat 
diende te worden overwonnen was de afstand die verkoper en koper van elkaar scheid
den. Daarnaast was het voor de consument lastig uit te maken wie hij kon vertrouwen en 

27 Gerhard Nijhof en Sjaak van der Geest, 'Inleiding: ziekte, gezondheidszorg en cultuur' in: Dez., ed.. Ziekte, 
gezondheidszorg en cultuur. Verkenningen in de medische antropologie en sociologie (Amsterdam 1989) 1-10, 
m.n. 4-5. 
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wat hij kon verwachten. Anderzijds was het grootste probleem van de moderne onderne
mer hoe hij zijn anonimiteit kon overwinnen. Hij bewoog zich op een nationale markt, 
waardoor hij door grotere afstanden van potentiële klanten werd gescheiden dan de loka
le winkelier. En wat erger was: de potentiële klant, die onbekend was met zijn goederen, 
wist niet of hij hem kon vertrouwen. 

In het eerste probleem - dat van de fysieke afstand tussen koper en verkoper - kon 
relatief makkelijk worden voorzien door het opzetten van een distributienetwerk dat 
gebruik maakte van groothandelaren op drie of vier strategisch gekozen lokaties in het 
land. Later werden ook drogisten en apothekers opgenomen in een fijnmazig distributie
systeem. In de tweede uitdaging - het winnen van vertrouwen van de koper in de verko
per en diens producten - was echter lastiger te voorzien. De moderne, nationaal 
opererende ondernemer moest manieren bedenken om het vertrouwen van consumen
ten op afstand te winnen. Uit de advertenties blijkt dat er vele manieren waren waarop 
dat werd geprobeerd. ledere strategie was afgestemd op de behoeften van een specifieke 
doelgroep.-** Een voor de hand liggende manier was de opname van getuigschriften van 
tevreden patiënten. Om de verdenking te vermijden dat deze voor de gelegenheid waren 
bedacht gingen sommige adverteerders zelfs zo ver dat ze de voormalige patiënt met 
naam en toenaam, met adres en soms zelf met portret in de advertentie lieten opnemen 
(afbeelding 2). In sommige gevallen noemde de tevreden klant de naam van een of twee 
getuigen en soms zelfs de naam en het adres van de winkel waar het middel was 
gekocht.-'^ De suggestie die hiervan uitging - te vs'eten die van de transparantie van de 
markt en die van authenticiteit en nabijheid - is geheel in lijn met de aanbeveling van 
Claude Hopkins het publiek niet als collectief, maar op individualiserende wijze aan te 
spreken.-'" 

Wanneer adverteerders iets probeerden te verduidelijken over de werking van een mid
del maakten ze gebruik van het traditionele constitutionele idioom waarmee iedereen 
bekend was. Gedurende de gehele negentiende eeuw werd het lichaam gezien - door het 
publiek maar evenzeer door praktizerende artsen - als een systeem van dynamische 
interacties waarin noties van opname en afscheiding een prominente rol speelden.-' In 
dit systeem, dat wortelde in het klassieke humoralisme, was geen plaats voor specifieke 
middelen voor ontologische ziekte-eenheden. De gezonde mens was voortdurend bezig 
met het reguleren van zijn lichaamsritmes; wie ziek was wilde de normale afscheiding, en 
daarmee het evenwicht in het lichaam, zo snel mogelijk herstellen. Geneesmiddelen 
'werkten' in de zin dat ze (evenals een aderlating) zichtbare fysiologische effecten hadden. 

28 Voor een vroege analyse van krantenadvertenties met een gevoeligheid voor het creatieve potentieel van taal 
zie Nienke Bakker, Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende stu
die van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat (Gent 1951). 

29 L.1. Akker in Rotterdam maakte gebruik van deze methode om zijn abdijsiroop aan de man te brengen. Zie, 
bijvoorbeeld, Het Leven 2 (1907) 256, 283 (betreffende asthma), 317 (levensbedreigende complicaties na de 
mazelen), 414 (bronchitis na de griep), 445 (een borstaandoening), 478 (tuberculose) en 509 (benauwdheid 
op de borst) . Tegelijkertijd probeerde Akker zijn geloofwaardigheid te vergroten door te stellen dat niet 
iedere tuberculose te genezen was {Ibid., 478). 

30 Hopkins (n. 1), A^y life in advertising, 82. Iets dergelijks geldt voor getuigenissen waarin voormalige patiën
ten vertellen hoe ze voor het eerst van de remedie hoorden. Om bij Akkers abdijsiroop te blijven: men zei 
erop te zijn geattendeerd door een advertentie in de krant {Het Leven 2 (1907) 256), door te hebben verno
men van een succesvolle genezing in de directe omgeving {Ibid., 414), door erop te zijn gewezen door een 
vriend (Ihid., 445) of door hun echtgenoot die er op zijn beurt op was attent gemaakt door zijn kapper 
{Ihid.,47»). 

31 Het volgende werd ontleend aan Rosenberg (n. 10), 'The therapeutic revolution'. 
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.Afb. 2. Getuigschrift bedoeld om een 

geneesmiddel vertrouwd en een anonieme, 

landelijke markt t ransparant te maken. 

Bron: Het Leven (1907) 445. 

Door te braken, te zweten of zich te ontlasten ontdeed het lichaam zich van pathogene 
materie. Omdat deze noties zowel diepgeworteld als wijdverspreid waren, en voor de patiënt 
zowel in cognitieve als in emotionele zin bevredigend en betekenisvol waren, was het voor 
adverteerders zinvol om geneesmiddelen in een constitutioneel idioom aan te prijzen. 

Urbanus pillen werden aangeprezen als 'zacht laxerend en slijmverdrijvend' en uitmun
tend tegen de 'galscherpte in het bloed'. Ze zouden de spijsvertering bevorderen en probaat 
zijn tegen alle maagstoornissen.-'̂  Sel de Gimborn, een maagversterkend zuiveringszout, zou 
effectief zijn tegen alle kwalen die vroegen om het gebruik van purgeermiddelen.-" Het 
gebruik van Tamar Indien laxeermiddelen was geïndiceerd in geval van verstoppingen, 
aambeien, 'gal' en gebrek aan eetlust. Ze zouden de maag en de ingewanden versterken.''* 
Van Holloway pillen werd gezegd dat ze het bloed - 'dien zetel van het leven en bron van 
gezondheid' - konden zuiveren.-" Medicinale levertraan werd geadviseerd tegen 'kwaad
sappigheid, bleekzucht en klierziekten'.-'^ Salsaparilla-Cambresy werd geacht 'het best 
bekende plantaardige zuiveringsmiddel en vernieuwer van het bloed' te zijn,^'terwijl 
Beechams pillen werden geadviseerd in geval van een zwakke maag, ongeregelde spijsver
tering en een verstoorde lever; in het algemeen in geval van 'galachtige en zenuwachtige 
ongesteldheden'.-'** Sanatogen gaf het lichaam nieuwe kracht, het bloed 'nieuwe rijkdom' 

32 De .Maasbode, 3 januari 1870. 

33 Het Vaderland, 5 januari 1875. 

34 Nieuwe .Amsterdamsche Coura/if, 3 januari 1890. 

35 Arnhemschc Courant, 16 januari 1880. 

36 Utrechtsche Provinciale en Stads Courant, 4 januari 1880. 

37 Nieuwe Amsterdamsche Courant, 3 januari 1890. 

38 Nieuws van den Dag, 1 juli 1910. 
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cê i derde ÏKii'im ik totaal «ene^en hen. 

Klooster Sancta Paulo 
•en iiiiefsl hcsi middel lejien ;ille borst-L'U lonflaandoeningen, aslfima, 

kinkhoest, harcfnekkigen hoest en verouderde verkoudheüen, enz. 
Pr i js per f lacon f I. » f 2. en ff 3.50. 

Centraal-Depot L I . AKKER, v. Alkemadestraat II, Rotterdam. 
V'erkrijsbaar bij « ee-a' Ap'ithekers en Dro îiritei 
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en zenuwen 'nieuwe veerkracht'.'** Mijnhardts laxeerpillen zuiverden het bloed en de inge
wanden, en verdreven 'gal en slijm'.''" Cascarine Leprince C^HmO^ werd gepresenteerd als 
een 'volmaakt laxeermiddel' tegen 'habitueele constipatie' en 'atonie van het spijsverterings-
kanaal'."*' Enzovoorts, enzovoorts. Hoewel sommige advertenties zich nadrukkelijk keer
den tegen de geneeskunde,"*- was voor het merendeel het gebruik van constitutionele 
middelen een vanzelfsprekendheid. 

In september 1913 werd de culturele autoriteit van de geneeskunde wèl expliciet aan de 
kaak gesteld. Drie gezaghebbende juristen dienden toen een verzoekschrift in bij het par
lement waarin ze aandrongen op liberalisering van de geneeskundige wetten van 1865.'*-' 
De deskundigheid van de medische professie werd in twijfel getrokken, hun wettelijk 
vastgelegde behandelmonopolie betwist. Het stelsel van gezondheidszorg, zo luidde de 
boodschap, moest primair de belangen dienen van patiënten, en niet die van artsen. Het 
verzoekschrift zorgde voor veel maatschappelijke beroering. Zo werd de Centrale Gezond
heidsraad door de regering om advies gevraagd, en bogen twee staatscommissies zich 
respectievelijk over de juridische en de medische dimensies van het verzoekschrift, waaraan 
7700 personen door middel van hun handtekening adhesie betuigden. De drie juristen con
stateerden dat de geneeskundige wetten dagelijks op grote schaal werden overtreden - en 
voorts, dat het gedrag van de overtreders ongestraft bleef De Centrale Gezondheidsraad 
onderschreef hun observatie, en concludeerde dat de wetten 'een bijna doode letter' 
waren. Het aantal irreguliere genezers in Nederland was volgens de Raad zo groot dat 
naar hun aantallen slechts kon worden gegist. De drie vroegen zich dan ook af waarom 
de overheid vasthield aan wetten waarvan ze de naleving niet kon (of wilde) afdwingen. 
Bovendien waren ze van mening dat de zorg voor de individuele gezondheid geen zaak 
van de staat was. En tenslotte meenden ze dat de medisch-reductionistische visie op het 
menselijk lichaam niet erg overtuigend kon worden genoemd wanneer het niet leidde tot de 
genezing van ziekte. Bij elkaar gevoegd lieten hun epistemologische en staatkundige over
wegingen slechts één conclusie toe: het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg was 
dringend aan hervorming toe. 

Het verzoekschrift van de drie juristen zou uiteindelijk niet worden gehonoreerd: het 
principe van geneesvrijheid dat ze erin bepleitten zou pas veel later de wetgeving van 1865 
vervangen. Toch vormt het verhitte maatschappelijke debat waartoe het aanleiding gaf 
een belangrijke achtergrond voor drie advertentiecampagnes waarop ik hier dieper wil 
ingaan. Ze werden gepubliceerd in Het Leven, een geïllustreerd weekblad dat werd opge
richt in 1906. Het Leven was een onafhankelijk familieblad, hetgeen inhoudt dat het geen 
ideologische banden onderhield met een van de zuilen (liberaal, socialistisch, katholiek 
of protestant). De artikelen wilden vooral verstrooiing bieden aan een zo breed mogelijk 
publiek. Voor ons doel is het van belang te weten dat Het Leven een zeer omvangrijk 
advertentiekatern had, waarvan mag worden aangenomen dat ze gericht waren op 'de 
gemiddelde Nederlander' van die tijd. Om een indruk te geven van de 'impact' van het 
tijdschrift: in een in 1915 opgenomen advertentie, die zich richtte op potentiële adverteer-

39 Het Leven 10 (1915) 81 en 389. 
40 Het Leven 10 (1915) 172. 
41 Het Leven 20 (1925) 257. 
42 Zie bijvoorbeeld Het Leven 2 (1907) 159 en 637. 
43 Frank Huisman, 'Wie geneest? De strijd om culturele autoriteit in de Nederlandse gezondheidszorg' in: 

Frans van Lunteren, Bert Theunissen en Rienk Vermij ed.. De opmars van deskundigen. Souffleurs van de 
samenleving (Amsterdam 2002) 99-118. 
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ders, schreven de redacteurs dat Het Leven wekelijks werd gelezen door honderdduizen
den mensen. Tijdens een ledenwerfcampagne in 1924 werden 15.306 nieuwe abonnees 
genoteerd.'*'' Het lijkt gerechtvaardigd het tijdschrift te beschouwen als een van de belang
rijkste arena's waar werd 'onderhandeld' over betekenis op de zelfmedicatiemarkt. 

Zelfs wie vluchtig door het tijdschrift bladert wordt getroffen door de namen van twee 
fabrikanten die gedurende vele jaren in de kolommen van het blad zijn opgenomen: L.1. 
Akker in Rotterdam en A. Mijnhardt in Zeist. Akkers assortiment was tamelijk bescheiden: 
hij bood slechts een 'abdijsiroop' aan, die probaat zou zijn tegen vele aandoeningen van 
borst en longen, zoals asthma, bronchitis, 'catarh', slijm- en kinkhoest, influenza, bronchitis, 
verwaarloosde verkoudheid, 'etc.' [sic]. Het assortiment van Mijnhardt was daarentegen 
veel omvangrijker: hij verkocht laxeermiddelen, zweetkuurtabletten, influenzatabletten, 
thermotabletten, hoofdpijntabletten en zenuwtabletten. Wat Akker en Mijnhardt met 
elkaar gemeen hadden was de constitutionele gedachte, hun enorme commerciële succes 
en de haat van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij. In 1920 besloot de Vereeniging in 
haar Maandblad tot een grootscheepse campagne tegen de kwakzalverij, waarbij Akker en 
Mijnhardt werden gepresenteerd als het archetype van de kwakzalver.'•^ Volgens Akker 
werd diens siroop gemaakt in de abdij Sancta Paulo in Carthagena. Volgens de redacteur 
van het Maandblad had de siroop echter nog nooit een abdij of klooster van binnen 
gezien, maar werd hij gewoon gemaakt in de fabriek aan de Alkemadestraat in Rotterdam. 
Voorts had chemische analyse uitgewezen dat zijn siroop niet meer bevatte dan 'aardap
pelsiroop, kaneelzuur en een spoor Salicyl', hetgeen de redacteur tot de conclusie bracht 
dat niemand ooit zou worden genezen door 'dit dikke suikerwater'. Het tegendeel was 
zelfs waarschijnlijker: het gebruik van de siroop zou de klachten juist verergeren, omdat 
het de patiënt zou afhouden van het tijdig inroepen van 'deskundige hulp'. Volgens de 
Vereeniging waren de middelen van Akkers collega Mijnhardt nog veel gevaarlijker: terwijl 
sommige slechts waren samengesteld uit drop, suiker en pepermuntolie, bevatten andere 
aspirine en kinine. Dit waren ingrediënten die slechts met mate en onder deskundige 
begeleiding mochten worden gebruikt. Weer andere konden zelfs als een regelrechte 
bedreiging voor de gezondheid worden beschouwd. Nadat de Vereeniging hetzelfde had 
geconstateerd met betrekking tot een aantal andere geheimmiddelen besloot ze op te roepen 
tot een verbod op het adverteren met geneesmiddelen die waren geproduceerd door 
leken of werden gebruikt zonder deskundig advies. Een daartoe in 1925 opgesteld wetsvoor
stel werd door de Vereeniging verwelkomd, maar zou het niet halen: na scherpe kritiek van 
liberale zijde, van de Nederlandsche Drogistenbond, van diverse kranten en van fabrikanten 
van spécialités werd het weer ingetrokken.'*'' 

In 1915 adverteerde het Generaal Agentschap voor Sanatogen en Formamint in Amster
dam met twee middelen: Sanatogen en Formamint. De advertenties verdienen onze 
aandacht omdat blijkt dat het Agentschap op twee paarden tegelijk wedde. Terwijl de 
advertenties voor Sanatogen geheel in een humoraal-constitutioneel idioom waren 
gesteld, was het profiel van Formamint bacteriologisch-specifiek. Dit komt ook tot uit
drukking in de visuele representatie van beide middelen. Sanatogen wordt aanbevolen 
door een type dat aan een huisarts doet denken; een familiearts met een geruststellende, 
vriendelijke autoriteit (afbeelding 3). Formamint daarentegen wordt aangeprezen door 

44 Het Leven 10 (1915) 649; Ibid. 20 {1925) 371 en 470. 
45 'Oude, geen goede bekenden: Redactioneel van het Maandblad tegen de Kwakzalverij, februari 1920. 
46 Van Vegchel (n. 24), Medici contra kwakzalvers, 54-55. 
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Sanatogen geeft kracht 
wanneer zorg en inspanning de zenuwen vermoeid en verslapt hebÈïen 
en elke geestelijke of lichamelijke arbeid een kwelling wordt. 

Want Sanatogen verschaft in den lichtst verteerbaren en zuiversten 
vorm aan het organisme die stoffen, welke lichaam en zenuwen direct 
voeden en versterken. 

Mannen en vrouwen van beteekenis, wier arbeid en beroep veel 
van hun zenuwen vergt, verklaren, dat Sanatogen hun nieuwe geest
kracht en opgewektheid heeft gegeven. 

M e e r dan 20.000 professoren en a r t s e n 
bevestigen schriftelijk de uitnemende resultaten van Sanatogen als 
eetlust-opwekkend en zenuwsterkend middel, en op het Medisch 
Wereldcongres te Londen 1913 werd onder aïle versterkingsmiddelen 
alleen aan Sanatogen de hoogste onderscheiding toegekend. 

,;5ec^'iPn voedin^stoaslanej , l e e r goarf vui<fa,\n." 
Prof. Dr. Z f E H E N !u Berl i jn , VIQ, HALL CAlNt Idc 

Sanalogen is in alle .ipolhekan en [iioaisteiijen verkrijgbaar in varpakkifipn v.iiu-i f 1.-. lirochiirL'S i-ij hal Pan AjjB-üschap. S;uijnatit;'r.̂ at 3!, Amstii]ü.}iTi. 

. \ tb.3. Sanatogen; beeld van een traditioneel, liunioralistisch-constitutionccl geneesmiddel. 

Bron: Hef Leven (1915) 81. 

een wetenschapper die op twee petrischaaltjes wijst - zijnde de belichaming van de 
moderne laboratoriumgeneeskunde (afbeelding 4). Hoewel beide middelen door reguliere 
artsen werden aanbevolen is het onderlinge verschil treffend. De 'Sanatogen-arts' huldigt 
een procesmatig-fysiologisch ziektebegrip. Hij hecht daarbij grote waarde aan de klinische 
ontmoeting met de patiënt, die is gericht op het geven van hippocratisch advies. De 
'Formamint-arts' daarentegen heeft een specifiek-ontologische opvatting van ziekte, die 
alleen kan worden genezen door specifieke geneesmiddelen. In zijn laboratorium is 'de 
zieke verdwenen uit de medische cosmologie'.-*" 

Hierboven werd gesteld dat er niet zoiets bestaat als 'de' patiënt. Ik zou daaraan nog 
willen toevoegen: evenmin bestaat er zoiets als een eendimensionale of unilineaire ont
wikkeling in de gezondheidszorg. Roy Porter besloot zijn bekende artikel al met een 
vs'aarschuwing tegen medicaliseringstheorieën - zowel die van heroïsche als die van anti-
heroïsche snit - die gemakkelijk leiden tot een simplistisch fmalisme.'**' Wanneer we een 
unilineair perspectief op de geschiedenis zouden innemen, zouden we makkelijk in de 
verleiding kunnen komen het Generaal Agentschap voor Sanatogen en Formamint voor 
te stellen als een exponent van de waterscheiding tussen het oude en het nieuwe - of tussen 
het klassieke humoralisme en de moderne laboratoriumgeneeskunde. Wie beter kijkt 
realiseert zich echter dat het complexer ligt: in 1920, het jaar waarin de Vereeniging tegen 

47 Deze uitdrukking werd ontleend aan N. Jew.son, 'The disappearance of the sick man from medical cosmolo
gy, 1770-1870', Sociology 10 (1976) 225-244. 

48 'Medicalization theory harbors another insidious assumption, the implication that the rise of medical 
power is in some sense ineluctable and unilinear, the ghost train speeding down the old Whiggish mainline 
from magic to medicine': Porter (n. 2), 'The patient's view', 194. 
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r OIPHTERiTIS-SACIL. 

OicilHn 00 aen n-f,\ orltm 
] <•• r«nief sci.«»i. a«o m< 

lefcrt» >a netft Bt»n oniffiKi 
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Form.™,r, g .d«.n l« : . 

nlinsï.njHamBr>l, 

Dr. F. V . Odwrse. den Haag: 
,Mei Formamint heb ik uitstekende resu!-
tatun KcltreRen bij mond-, kt^l- en kCir!-
(leuS aaiidiJcningcn," 

Dr. J. D«mit«. ans K' Apeldtxirn: 
„Tevens deel ik u mede. dal FürmaminI 
een aangenaam en letir gowJ gcticesmiddel 
is bij angina." 

L.. Th. A. P©t«r». neus-, keel- en oorarts 
Ie dvn Haag: 
.Ri-ïds lari);e jaren sclirijf ik mijn kect-
patienlen f^ormamitit vuur tn tk ben over 
de resultflttn hoogst levfcdcii-" 

Formamint tegen Bacteriën. 
Microscopische onderzoekingen loeren, dal in mond 

én keel, de open deuren van het menschelijk lichaam, 
dagelijks tallooze ziekiekiemen binnenkomen, daar een 
geschikten voedingsbodem vinden en, wanneer de gele
genheid gunstig is,de besmettelijke ziekten veroorzaken. 

Het middel om zich voor die ziekten te vrijwaren is 
desinfectie. 

Oeze verkrijgt men door Formamint-tabletten te ge
bruiken. De tabletten bevatten als werkzaam bestand
deel hst Formamint, dat, zooals bewezen is, de bacteriën 
vernietigt. Het vervangt mei succes alle gorgeldranken, 
omdat het, opgelost in het speeksel, overal doordringt 
en in spleten en plooien komt, die door gorgelen niet 
.worden bereikt. 

Daarom worden Formamint-tabletten dan ook door 

meer dan 10.000 artsen 
aanbevolen tegen besmetting met influenza, diphteritla, 
roodvonk, keelaandoeningen, enz. 

wie Farmamint neg niet kent. nome de prne) en traQO kosteleOEO teeiending 
van een proelbuisle met tableilen en een iraM geiJJuBlr«erde brochure over hel 
leven der bacteriéi,, t»i) het Generaal Agentschap veer Si,n»ta(ien en Formamint. 
Sarphaiistraat 34 Amslerdam. 

fnaiiil'laliltltti liji mii 11. - iiii llitu bg ilit iftniikin a fiqistn ntti^jbw. 

Afb. 4. Formamint: beeld van een modern, bacterioiogi,sch-specifiek geneesmiddel. 

Bron: Het Leven (1915) 325. 

de kwakzalverij een aanval op Akker en Mijnhardt lanceerde, was het Generaal Agent
schap verdwenen, terwijl de bedrijven van Akker en Mijnhardt nog volop bloeiden. 
Ontwikkelingen op de markt voor zelfmedicatie waren onderdeel van een vloeiend, 
dynamisch proces dat zich voortdurend vormde en her-vormde. Tezamen lijken Akkers 
abdijsiroop, Mijnhardts laxeermiddelen, Sanatogen en Formamint vooral symbool te 
staan voor de veranderingen en conflicten die het moderniseringsproces begeleidden.••' 

Tot besluit 
Dit artikel doet de suggestie de geschiedenis van patiënten en van zelfmedicatie te schrijven 
met geneesmiddelenadvertenties als bron. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het stelsel 
van gezondheidszorg veel pluriformer en dynamischer is dan vaak verondersteld, aan
gezien noties over gezondheid, ziekte en genezen integraal onderdeel zijn van de algemene 
cultuur. Dergelijke noties komen noch top-down, noch bottom-up tot stand, maar wor
den gevormd in een dynamisch, interactief proces. Dit proces wordt gedocumenteerd in 
advertenties voor geneesmiddelen, die daarmee een kaleidoscopisch beeld geven van de 
gezondheidscultuur. 

Natuurlijk blijft de vraag hoe dicht we de patiënt hiermee benaderen. Immers: wat 
wordt er nu eigenlijk in de advertenties getoond - de echte patiënt of het beeld daarvan? 
Advertenties lijken op zijn best een projectie van de patiënt te bieden, zoals die werd 
geconcipieerd door de adverteerder. Laat het bovenstaande daarom wel conclusies toe 
over de patiënt? Wat is, in het algemeen, eigenlijk de basis waarop we tot uitspraken over 

49 Rosenberg (n. 10), 'The therapeutic revolution", 21. 
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de patiënt mogen komen? Inderdaad komen hierboven geen concrete, historische mensen 
van vlees en bloed voor. Wie niet over ego-documenten beschikt (die overigens weer hun 
eigen bronkritische problemen met zich meebrengen) zal daar ook nooit over kunnen spre
ken. Maar het is de vraag of degene die naar 'echte' mensen speurt geen hersenschim 
najaagt. Immers: 'de' patiënt bestaat niet, en heeft ook nooit bestaan - aan het begin van 
de twintigste eeuw evenmin als tegenwoordig. Ook in het heden, waarin we de beschik
king hebben over alle informatiebronnen die we wensen, is niemand in staat een beeld te 
geven van 'de' patiënt. Om dezelfde reden valt ook een homogeen historisch beeld van de 
patiënt niet te verwachten. 

Niettemin was in de geneesmiddelenreclame in de lekenpers sprake van een patiënt die 
de 'realiteit' dichter lijkt te hebben benaderd dan men geneigd is te denken. Dat werd 
veroorzaakt door de commerciële ratio achter de advertenties. Geneesmiddelenfabri
kanten kregen betrouwbare feedback in de vorm van verkoopcijfers: hij die geen rekening 
hield met de wensen van het publiek ging ten onder. Zowel fabrikanten als advertentie
schrijvers anticipeerden daarom op de wensen en verlangens van de patiënt, terwijl ze 
tegelijkertijd diens medische habitus vormden en her-vormden, door op subtiele wijze te 
spelen met sluimerende noties omtrent wetenschap en geneeskunde en omtrent gezond
heid, ziekte en genezen. Enerzijds speelden advertenties dus in op een reeds bestaande 
realiteit, anderzijds droegen ze bij aan het ontstaan van een nieuw cultureel klimaat. Het 
publiek werd door advertenties verzoend met de modernisering - soms door op te komen 
tegen de aanstormende wetenschap, soms door het nieuwe met het oude te verbinden en 
daarmee aanvaardbaar te maken, soms door een totale uitlevering aan de 'zegeningen der 
vooruitgang'. Zo bezien waren genezers en patiënten dus niet slechts projectieschermen, 
waarop de toenmalige tijdgenoten en latere historici hun politieke en existentiële behoeften 
konden projecteren. Het ligt subtieler. De kracht van het postmodernisme is erin gelegen 
dat het ons heeft bewust gemaakt van de complexe wisselwerking tussen het historische en 
het historiografische. De zwakte van het postmodernisme is echter haar inherente relativis
me, die een bedreiging lijkt te vormen voor de uitdrukkingskracht - en daarmee legitimiteit 
- van de (medische) geschiedenis. De vervanging van het finalisme van de heroïsche en de 
anti-heroïsche traditie in de medische geschiedschrijving door een vloeibaar, non-descript 
proces lijkt niet erg aantrekkelijk. Voor wie het zinvol structureren van het (medisch) verle
den ziet als de belangrijkste opdracht aan de medische geschiedenis vormt een postmodern 
relativisme een weinig aanlokkelijk perspectief.'" 

Daarom zou ik willen eindigen met een karakteristiek van de Nederlandse markt voor 
zelfmedicatie in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw. Hierboven werd al 
gesteld dat 'industriële kwakzalvers' als Akker en Mijnhardt niet uit de markt werden 
gedrukt door medicaliserings- of rationaliseringsprocessen. Zeker tot de jaren dertig 
bleef er een belangrijke markt voor 'constitutionele geneesmiddelen'. Wat wèl veranderde 
was de manier waarop deze middelen - letterlijk en figuurlijk - werden verkocht. Zo is 
het opvallend om te zien hoe een markt die niet veel leek te geven om 'wetenschappelijke' 
middelen zoveel waarde hechtte aan het kwaliteitsmerk 'wetenschap'. Terwijl getuig
schriften aanvankelijk nog werden gegeven door medische leken werden in toenemende 

50 Voor een voorbeeld van een medisch historicus die verstrikt raakt in een 'postmoderne knoop' zie Colin 
Jones, 'Pulling teeth in eighteenth-century Paris', Past & Present no. 166 (1000) 100-145. In dit fascinerende, 
prachtig geschreven artikel onderzoekt Jones de diverse historische en historiografische identiteiten van een 
iaat-achttiende-eeuwse tandmeester, om aan het slot van zijn betoog tot de ontdekking te komen dat zijn 
protagonist is vcrd«fenen. 
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mate artsen voor dit doel gemobiliseerd. De 1907-campagne van Akker werd bevolkt 
door vele - en diverse - 'gewone mensen', terwijl Formamint volgens de advertenties uit 
1915 werd aanbevolen door meer dan 10.000 artsen en hoogleraren, Sanatogen door 
20.000 en Sirup Deschiens zelfs door 30.000, onder wie de vaardigste ter wereld.'' In 1915 
maakte een trotse Akker bekend dat de superieure kwaliteit van zijn abdijsiroop was 
bevestigd door een bekende Franse arts (de voormalige chef-de-clinique van de obstetri-
sche kliniek van Amiens, dr Quertant).'^ En daarmee eindig ik toch nog met een ambiva
lentie - zij het een ambivalentie die het wezenskenmerk lijkt te zijn geweest van de 
medische cultuur van het begin van de twintigste eeuw. 

SUMMARY 

Images of patients in a modernising society: The Netherlands, 1880-1920 
In this essay it is argued that advertisements for medicines in the lay press constitute an 
important source for the patient in medical history. At first sight, advertisements only 
seem to document the supply side of the medical market. However, the image of the pro
active manufacturer offering his goods to passive consumers is a misleading one. For a 
manufacturer to get and remain in business, it was crucial to develop a sensitive antenna 
for the needs of the public. In a highly commercial domain like health care around 1900 
production, distribution and consumption of medicines constituted an interactive cycle of 
which advertisements were a part. They mirror a subtle play with dormant notions about 
health, illness and healing. When looking at it this way, the health care system (or rather: 
the medical market) becomes a place where meaning is being constructed, negotiated 
and exchanged. Thus, by taking a closer look at advertisements, the demand side comes 
in sight as well. By using advertisements for medicines in the lay press as a source, it 
seems possible to overcome the objection that much patient history is still too much 
focused on the academy and on physicians. 

51 Het Leven lo (1915) 81,111 en 171. 
52 Het Leven 10 (1915) 430. 
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