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Bijdragen van de Belgisclie apothekers tot het wetenschappelijk
onderzoek rond de eeuwwende
Hendrik DEELSTRA
De bijdragen die de Beigische apothekers in de \9^^ eeuw leverden om hun
beroepsbelangen te verdedigen zijn uitvoerig beschreven door dr. apr. L. J.
Vandewiele (1). Dankzij het feit dat in de grondwet van de Beigische staat
gestipuleerd werd dat "de Belgen het recht hadden zich te verenigen", werden vanaf
1835 verschillende regionale beroepsverenigingen opgericht en in 1846 de eerste
nationale vereniging, nl. de "Association Pharmaceutique de Belgique". De aanleiding
dat op 4 oktober 1835 enkele Antwerpse apothekers besloten tot de oprichting van de
eerste beroepsvereniging was hun ontgoocheling over de inhoud van de afkondiging
van de lang verwachte eerste organieke wet (Wet de Theux) op het hoger
onderwijs (2). In deze wet ontbrak een opleiding tot apotheker. Dit feit werd door de
apothekers als uiterst onrechtvaardig aangevoeld.
DE UNIVERSITAIRE OPLEIDING TOT APOTHEKER
Verschillende initiatieven lagen aan de basis dat in de tweede organieke wet op het
hoger onderwijs van 15 juli 1849 (Wet Rogier) voldoening gegeven werd aan een der
verzuchtingen van de apothekers: voortaan zou het beroep van apotheker uitsluitend
uitgeoefend mogen worden door universitair opgeleide apothekers (3). Ook al was de
universitaire opleiding aanvankelijk tamelijk rudimentair (zo was er na een algemene
kandidaatsvorming gedurende een jaar slechts een jaar voorzien voor de speciale
opleiding tot apotheker), toch betekende de toekenning van de universitaire graad een
grote overwinning.
De evolutie van de opleiding tot apotheker tijdens de tweede helft van de 19''°
eeuw werd door verschillende factoren bepaald. Aan de ene kant was de opleiding
onderhevig aan de evolutie van het universitair onderwijs zelf, dat langzaam
evolueerde van "een podium van hoge vulgarisatie, naar een werkplaats van de
wetenschap" (4). Voor de opleiding tot apotheker ging dit niet zonder slag of stoot.
De beroepsverenigingen speelden dankzij hun goed georganiseerde persorganen, de
vooraanstaande apothekers die lid waren van de nationale academien (5) evenals door
de nationale en Internationale georganiseerde congressen een zeer voomame rol om
de opleiding tot apotheker aan te passen aan de ingrijpende wijzigingen die zich
voordeden in het apothekersberoep (6). Aanvankelijk werden de geneesmiddelen in
de officina hoofdzakelijk bereid uitgaande van natuurlijke grondstoffen. Deze werden
steeds meer vervangen door scheikundige producten, De scheikundige wetenschap
kreeg een steeds belangrijkere plaats in de officina. Een goede kennis van de
analytische scheikunde en de toxicologic werd onmisbaar. Door de wet van 20 mei
1876 (Wet Delcour) werd het vak "analytische en toxicologische scheikunde" voor de

98

H. DEELSTRA

eerste maal aan de universiteit ingevoerd en dit in de opleiding tot apotheker. In de
19''^ eeuw waren de apothekers tezamen met het medisch korps nauw betrokken bij
de belabberde hygiene- en gezondheidsproblematiek. Door de steeds meer voorkomende "vervalsingen en vermengingen van eetwaren" waren de apothekers, met hun
specifieke analytische en toxicologische vorming, de enige universitaire beroepsgroep
die daadwerkelijk in staat was de kwaliteit van het voedsel te controleren. Vanaf 1886
waren in de opleiding tot apotheker van de vier Beigische universiteiten reeds
facultatieve vakken ingericht over onderzoek naar de vervalsing van eetwaren (7). De
wet van 10 april 1890 (Wet de Voider), die een enorme betekenis heeft voor het
gehele universitaire onderwijs in Belgie, stelde ook zeer ingrijpende wijzigingen voor
in de opleiding tot apotheker. De studieduur werd verlengd, verschillende
opleidingsvakken werden duidelijker omschreven en het facultatieve vak "studie van
de vervalsing der eetwaren", werd een verplicht vak (8).
HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Van in 1845 tot 1897 ontstonden zes tijdschriften, gepubliceerd door regionale
apothekersverenigingen. Deze tijdschriften verdwenen op de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog (1914). De indeling van deze tijdschriften was niet altijd hetzelfde.
Grosso modo kon echter gesteld worden dat steeds dezelfde rubrieken aan de orde
kwamen: enerzijds allerlei aspecten die te maken hadden met de specifieke
beroepsbelangen, evenals uittreksels van de verslagen van de bijeenkomsten van de
verschillende beroepsverenigingen, vervolgens samenvattingen van de belangrijkste
publicatiesuitde diverse meer wetenschappeiijke tijdschriften en anderzijdsoriginele
publicaties van onderzoek dat uitgevoerd werd door leden of geassocieerde leden. In
het oudste en ook meest geciteerd tijdschrift Journal de Pharmacie, organe de la
Societe de Pharmacie d 'Anvers, wordt in het eerste nummer (4 maart 1845) als bericht
gepubliceerd:
Les phamiaciens qui desirent obtenir le litre de membre correspondant de la Societe de
Pharmacie d'Anvers. sont invites a en taire la demande expresse. Ce litre ne sera accord^
qu"a ceuN qui, a I'appui de leur candidature auront envoyc a la Societe un ouvrage
iniprime ou un travail manuscrit qui serajuge digne d'etre imprime dans le .lournal de
Pharmacie

In het eerste nummer van de 52'"''jaargang van het Journal de Pharmacie d'Anvers
(1896) werd deze doelstelling enigszins gewijzigd in die zin dat alle abonnees
verzocht werden de resultaten van hun onderzoek te publiceren (9). Hetzelfde gold
voor de Annales de Pharmacie de Louvain, gestart in 1894, waar voor de jaargang
1897 zelfs 26 auteurs bedankt werden voor de publicatie van hun origineel onderzoek.
Een grondig onderzoek van de wetenschappeiijke waarde van al de gepubliceerde
originele werken is nog in uitvoering.
Ook buiten de farmaceutische beroepsverenigingen waren apothekers
wetenschappelijk zeer actief Een bijdrage over de inbreng van de apothekers in de
in 1887 opgerichte Association Beige des Chimistes werd reeds gepubliceerd (10).
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Op 4 augustus 1890 werd de wet "betreffende de vervalsing van levensmiddelen"
gestemd. De uitvoering van deze wet, die tot stand kwam binnen het Ministerie van
Landbouw, ging gepaard met heel wat getouwtrek tussen de ingenieurs en het
apothekerskorps. In 1892 werden negen "eetwareninspecteurs" benoemd, twee waren
ingenieur en de zeven andere apothekers. Voor de ontleding der eetwaren werden in
1894 verschillende "aangenomen scheikundigen" erkend. Van de 32 erkende
"scheikundigen" was minstens de helft apotheker (11,12).
Het dient vermeld te worden dat tegen het einde van de 19''-' eeuw er voor de
apothekers buiten hun klassiek werkdomein, nl. de officina, nieuwe beroepsmogelijkheden werden geopend. In de Academic de Medecine merkte D, A. Van Bastelaer
op:
qu'il y a en Belgique deux categories de chimistes diplomes, les ingenieurs et les
pharmaciens. Les ingenieurs representent la chimie inorganique, la chimie industrielle,
tandis que la chimie organique, I'analyse toxicologique el 1'analyse des falsifications sont
sp^cialementfetudiiespar les pharmaciens. et par personne d'autre en Belgique (13).

De scheikundige aspecten van het apothekersberoep werden door A. Gillon in
1890 scherp onderlijnd :
J'estinie au point de vue de nas int^ret immediats qu'il n'est pas deplace d'user le litre
pleonastique de pharmacien-chimiste. C'est un droit incontestable (14).

INTERNATIONALE CONGRESSEN VOOR FARMACIE (1881-1910)
Op initiatief van de keizer van Rusland werd apotheker Bjorklund van SintPetersburg verzocht om de Europese verenigingen voor Farmacie bijeen te roepen
voor een intemationaal congres voor apothekers dat gehouden zou worden te
Brunswijk in Duitsland.Op 16 September 1865 verzameldenvertegenwoordigers van
de Duitse staten, Oostenrijk, Frankrijk, Rusland en Zweden zich in Brunswijk onder
het voorzitterschap van de Praagse apotheker-scheikundige J. Dittrich. Een der
resoluties die met unanimiteit werd aanvaard was de noodzaak om regelmatig in
congres bijeen te komen om de wetenschappeiijke positie van de apotheker in de
maatschappij te verhogen. Het tweede congres vond plaats in 1867 te Parijs; er waren
16 landen vertegenwoordigd en het derde en vierde congres werd gehouden
respectievelijk in Wenen in 1869 en in Sint-Petersburg in 1874 (14). Het vijfde
Internationale Pharmaceutisch Congres werd te Londen gehouden van 1 tot 3 augustus
1881 (16). Op een totaal van 48 officiele afgevaardigden waren er 7 Beigische
apothekers aanwezig. N. Gille, lid van de Academic, vertegenwoordigde de Beigische
regering en maakte deel uit van de 16 vice-presidenten. Het voornaamste thema, dat
reeds van in het congres van Brunswijk aan bod kwam, was het opstellen van een
Universele Pharmacopee (17). Twee andere thema's die aan bod kwamen waren
enerzijds de farmacieopleiding en anderzijds de relaties tussen de apothekers, de
artsen en hun publiek. De positie van de officina-apotheker in de maatschappij, tussen
wetenschap en commercie, vormde een emstig probleem voor de geloofwaardigheid
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van het publiek (18). Een belangrijk punt van het congres was de aanduiding van de
plaats waar het volgende congres zou plaatsvinden. Ook al was er een aanbieding
vanuit Philadelphia (VS), toch verkozen de deelnemers een beter bereikbare stad. Na
enige discussie werd beslist Brussel aan te bevelen voor de organisatie van het zesde
intemationale congres (19).
HET 6""= INTERNATIONALE
BRUSSEL (1885)

PHARMACEUTISCH

CONGRES TE

De Beigische delegatie te Londen was niet erg enthousiast over de keuze van
Brussel en het werd pas op 5 november 1882 te Brussel meegedeeld toen de
proceedings van het Engelse congres ontvangen werden. Toen bleek dat het voor 1884
voorziene congres niet kon georganiseerd worden kwam er onder meer kritiek vanuit
Duitsland en Groot-Brittannie. De brief van A. von Waltheim, woordvoerder van de
werkgroep omtrent de Internationale Pharmacopee aan N. Gille, waarin deze
meedeelde dat het gevraagde document niet klaar kon komen voor het congres van
1884 werd als een uitstekend alibi aangegrepen om het congres te verplaatsen naar
1885, het jaar dat er eveneens te Antwerpen een Intemationale Tentoonstelling
gepland was (20).
Op 20 december 1884 werd officieel een uitnodiging verstuurd waarin het
programma van het zesde congres meegedeeld werd (21).
Les quatre questions suivantes seronl traitees en seances plenieres du congres:
1°
2°

3°
4°

Exanien du projet de pharmacopee intemationale ^laboree par la commission
nommee lors du dernier congres de Londres.
L'enseignement phiirmaceutique: quelles doivent etre les connaissances prealables
aux etudes pharmaceutiques: les etudes pharmaceutiques; les applications
professionnelles?
Falsification des denrees alimentaires: legislation service administratif, etc.
Les eaux alimentaires: quels sont les caracteres des eaux alimentaires; dans I'etat
actuel de la science, quels sont les meilleurs precedes pratiques a recommander
pour la constatation de ces caracteres?

Daarenboven werd voorzien dat in vier secties de volgende vragen behandeld
zouden worden:
a.
b.
c.
d.

Questions
Questions
Questions
Questions

professionnelles.
de pharmacie theorique ou pratique.
de chimie dans leurs rapports avec I'hygiene et la salubrite publique.
relatives a la chimie genirale ou appliquee, biologique ou legale.

De secretaris-generaal was apotheker E. Van de Vyvere, terwijl het voorzitterschap
werd waargenomen door apotheker D. A. Van Bastelaer.
Naast de afgevaardigden van de verschillende apothekersverenigingen van
19 landen waren er 728 deelnemers die 25 landen vertegenwoordigden waaronder 231
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niet-Belgen. Het congres werd op 31 augustus geopend en afgesloten op 5 September
1885. De algemene bijeenkomsten, en deze der secties, waren georganiseerd in het
Paleis der Academien te Brussel. "s Avonds waren er recepties voorzien en twee
excursies waren georganiseerd, op 3 September naar Gent en op 6 September naar
Antwerpen. De rapporten over de voorgestelde vragen (zie hoger) waren aan de
deelnemers voor de aanvang van het congres overgemaakt. Op de twee eerste vragen,
nl. de intemationale farmacopee en het onderwijs in de farmacie zal in dit artikel niet
ingegaan worden. Op dit zesde congres te Brussel kwamen inderdaad twee totaal
nieuwe onderwerpen aan bod. Apotheker Th. Belval (dr. sc.) had voor de derde vraag
een uitvoerige nota opgesteld: "L'entente intemationale centre la falsification des
denrees alimentaires et des boissons" met in bijlage de bestaande reglementeringen
uit 14 landen (22). Belval had in zijn voorbereidend document 7 aanbevelingen
opgesteld. Over de nota van Belval alsook de aanbevelingen werd door de talrijke
aanwezigen uitvoerig gedebatteerd en uiteindelijk na de aanvaarding van
verschillende amendementen werden ze goedgekeurd (23). Voor de vierde vraag, die
handelde over de kwaliteit van het drinkwater, waren twee rapporten ingediend: een
door E. Van de Vyvere (24) en een tweede door Ch. Bias en E. Van Melckebeke (25).
Beide rapporten gaven een uitvoerige toelichting van de analysemethoden die
noodzakelijk waren om de kwaliteit van het drinkwater te bepalen. Ook al bleken er
tijdens de uitvoerige discussie meningsverschillen te bestaan over de waarde van
bepaalde analysemethoden (bv. de bepaling van de organische fractie), toch was het
fundamentele probleem of er al dan niet normen konden vastgesteld worden voor de
verschillende parameters omtrent het meest geschikte drinkwater (26). Gezien de
uiteenlopende standpunten werd er een wens geformuleerd:
Le 6""° congres intemationale pharmaceutique et chimique 6met le voeu de voir tous les
gouvernements proceder a unc enquete semblable a celle qui aete faite en Amerique, aux
Etats-Unis, au sujet de la composition des eaux alimentaires dans toutes les parties de
leurs pays respectifs (27).

Het reglement van het congres voorzag dat er in de algemene bijeenkomsten
uitsluitend gedebatteerd zou worden over de vier op voorhand opgezonden verslagen.
In de secties daarentegen bestond er een grotere vrijheid. Elke sectie had een
hoofdthema en de deelnemers discussieerden ofwel over op voorhand opgezonden
teksten ofwel over ter zitting voorgestelde onderwerpen. De eerste sectie handelde
uitsluitend over specifieke aspecten van de beroepsbelangen. De tweede sectie had als
thema "Questions de pharmacie theorique et pratique". In feite ging het in deze sectie
eveneens over de beroepsbelangen: zoals de verkoop van "hero'ische" geneesmiddelen,
zoals morfine, opium en andere stoffen met toxische bijwerkingen. De meest
uitvoerige discussies ontstonden naar aanleiding van het rapport van apotheker J.
Zanni uit Constantinopel betreffende de zgn. "specialiteiten" ofwel "geheimmiddelen".
De passionele debatten zorgden er voor dat alle deelnemers deelnamen aan de
discussies en de zitting van de tweede sectie in feite een algemene bijeenkomst werd
(29). De vierde sectie over "Questions relative a la chimie generale, appliquee,
biologique ou legale" handelde over de toxische aspecten van morfine en andere
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alkalo'i'den en de fysiologische effecten. Er werd gepleit dat apothekers tijdens hun
opleiding persoonlijk onderzoek zouden uitvoeren in verband met de bereiding van
geneesmiddelen die potentieel toxische stoffen zouden bevatten (30).
Het werkelijk nieuwe aspect van het 6''" congres te Brussel was het accent dat
gelegd werd op het thema van de derde sectie "Questions de chimie dans ses rapports
avec I'hygiene et la salubrite publique". De hoofdvoordrachtgevers hadden al nadruk
kunnen leggen op het belang van een Internationale verstandhouding betreffende de
problematiek van de vervalsing van eetwaren (Th. Belval) en op de normen en de
methoden om de kwaliteit van drinkwater te verzekeren (E. Van de Vyvere enerzijds
en Ch. Bias en E. Van Melckebeke anderzijds). Meer dan 50 apothekers namen deel
aan de werkzaamheden van de derde sectie. De eerste zitting had als voornaamste
onderwerp de nadelen van het gebruik van loden waterleidingen. Vervolgens werden
ook andere metalen behandeld die in te hoge concentraties in eetwaren aanwezig
konden zijn zoals bv. koperzouten. die gebruikt werden om groenten een groene kleur
te doen behouden. Zelfs het gebruik van loodbevattende kleuren van eetgerei kwam
aan de orde. In de tweede zitting werd de discussie over de kwaliteit van drinkwater
opnieuw geopend. In de derde zitting werd een voorstel ter oprichting van een
intemationaal tijdschrift betreffende de vervalsingen unaniem goedgekeurd.
Vervolgens werd uitvoerig gediscussieerd over het al of niet toelaten van het gebruik
van gips bij de bereiding van vvijnen. Tenslotte werd een ingezonden verslag over de
vervalsing van boter kort besproken (31).
In de slotzitting verwoordde de algemene secretaris het belang van dit zesde
intemationale congres als volgt:
Notre congres a depasse de beaucoup les congres pharmaceutiques antericurs et par ses
travaux et par le nombre et la qualite de ses adherents ... Nous avons ete heureux de
I'extension que nous avons donnee a nos assises internationales. d'abord nous avons
atteint le but anterieur des congres de pharmacie et, ensuite, en nous occupant d'autres
questions, hygieniques et scientifiques, nous avons alTirme notre droit de nous
preoccuper de tout ce qui se rattache a la chimie analytique et a I'hygiene.. (32).

Het slotwoord kwam toe aan D. A. Van Bastelaer, die zijn toespraak eindigde als
volgt:
Jetons les bases dune Federation Internationale Pharmaceutique (33).

HET 7"'^ INTERNATIONALE PHARMACEUTISCHE CONGRES TE
CHICAGO (1893)
Tijdens de slotzitting te Brussel werd beslist dat het zevende congres in 1888 zou
doorgaan te Milaan (34). Ondanks de inzet van het Italiaans organiserend comite
bleken er zoveel moeilijkheden op te duiken dat uiteindelijk beslist werd in te gaan
op de uitnodiging van de Amerikaanse apothekers om het 7''^ intemationale congres
te houden te Chicago van 21 tot 23 augustus 1893 ter gelegenheid van "The World's
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Congresses of Science and Philosophy", die georganiseerd werden tijdens de
Internationale Tentoonstelling. Er waren zeer weinig vertegenwoordigers van
Europese apothekersverenigingen (Duitsland en Frankrijk ontbraken zelfs). Ook
waren er zeer weinig punten op de agenda. Een belangrijk punt was een motie in
verband met de harmonisatie van de maten en gewichten. Verder kwam het
farmaceutisch onderwijs en het probleem van een universele farmacopee ter
discussie (35).
HET ^^^ INTERNATIONALE PHARMACEUTISCHE CONGRES TE
BRUSSEL (1897)
Te Chicago werd noch plaats, noch datum van het volgende congres vastgelegd. In
de Beigische apothekerswereld werd met een zekere nostalgic teruggekeken naar het
succesrijke zesde congres in 1885. Uiteindelijk werd beslist het achtste intemationale
congres in Brussel te organiseren in 1897 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van de Association Generale Pharmaceutique de Belgique. Gesteund door alle
apothekersberoepsverenigingen, de nationale overheden en de felicitaties van tal van
farmaceutische verenigingen werd dit achtste Intemationale Congres voor Pharmacie
te Brussel gehouden van 14 tot 19 augustus 1897 in de lokalen van de universiteit, en
dit onder het voorzitterschap van de zeer dynamische voorzitter, professor dr. F.
Ranwez uit Leuven met als algemene secretaris apotheker M. Duyk van Brussel.
Voor wat de algemene indeling van het achtste congres betrof werd de indeling
van het succesvolle zesde congres gevolgd (36). In algemene zittingen kwamen zes
sprekers hun rapport voorstellen. Naast het rapport van L. Van Hulst over het
farmaceutisch onderwijs kwamen vooral de aspecten aan bod waarin het
geneesmiddel centraal stond zoals het belangrijke aspect van de Industrie die
geneesmiddelen begon te produceren en de rol die de officina-apotheker hierin zou
moeten spelen: de kwaliteitscontrole in de apotheek of alleen de voorlichting omtrent
de kwaliteiten van de producten (37). Ook aan de kwaliteitscontrole van de bereide
geneesmiddelen in de officina werd veel aandacht besteed (38). Er waren zes secties
voorzien. Een eerste sectie besprak onderwerpen betreffende de beroepsbelangen o.a.
de voor- en nadelen van de toelating van vrouwen tot het beroep van arts en apotheker
(en zeker wanneer beide partijen arts en apotheker zouden zijn, of omgekeerd) (39).
De tweede sectie had als thema "pharmacie pratique, chimie phamiaceutique et
pharmacopees". De onderwerpen en de discussies waren niet erg verschillend van
deze in de eerste sectie. De volgende secties hadden onderwerpen die meer verband
hidden met nieuwe domeinen. De vier volgende secties behandelden respectievelijk:
de eetwaren, de hygiene en de publieke gezondheid, de microscopic, bacteriologie en
de biologic en uiteindelijk de toxicologic. Enkele onderwerpen om dit te illustreren:
de analyse van boter (L. Crismer), de sterilisatie van vleeswaren (L. Hoton), de
analyse van urine in geval van cirrhose (C. Pottier) en de oprichting van een hoger
instituut voor legale chemie (L. Huart), Kortom, de proceedings van de activiteiten
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van het achtste congres laten duidelijk zien dat er enerzijds een groter belang gehecht
werd aan een wetenschappeiijke onderbouw van het apothekersberoep en anderzijds
dat nieuwe beroepsdomeinen ontgonnen werden (in vergelijking met het zesde
congres vooral de klinische analyse). Een andere nieuwigheid was de organisatie van
een "Grand Concours Intemational". De jury moest 40 ingezonden wetenschappeiijke
studies beoordelen. Een gouden medaille werd uitgereikt aan M. Wrenne (Engeland)
voor zijn onderzoek over Les precedes d'analyse chimique des huiles essentielles,
terwijl L. Huart uit Leuven dezelfde beloning ontving voor zijn studie over Les
alcaloides, les ptomaines et les leucomanines. Uiteindelijk werd tijdens de slotzitting
de plaats en datum van het volgende congres beslist, nl. te Parijs in 1900 (40).
HET 9"^ INTERNATIONALE PHARMACEUTISCHE CONGRES TE PARIJS
(1900)
Er waren te Parijs slechts 20 Belgen aanwezig. De Beigische deelnemers waren voor
het grootste deel vertegenwoordigers van de regionale en de nationale
beroepsverenigingen.
De werkzaamheden waren georganiseerd in vier secties. De eerste sectie
behandelde de "Phamiacie generale et pharmacie pharmaceutique". De tweede sectie
"La matiere medicale ou pharmacognosie". De derde sectie ging over "Chimie
biologique-bacteriologique-hygiene et hydrologie" en tenslotte ging de laatste sectie
over de beroepsbelangen waaronder het farmaceutisch onderwijs. Telkens werden per
sessie enkele algemene rapporten besproken, gevolgd door de meest uiteenlopende
mededelingen. Bij het overlopen van de rapporten en de mededelingen moet men
vaststellen dat het wetenschappelijk gehalte hoog was en dat onderzoek voorgesteld
werd uit volledig nieuwe domeinen. In de tweede sectie werden studies voorgesteld
over actieve bestanddelen van de medicinale planten en in de derde sectie kwamen
verschillende klinische studies (vooral de analyse van urine) aan bod, terwijl eveneens
de studie van de bacteriologie een belangrijke plaats kreeg. Van Beigische zijde werd
geen enkel wetenschappelijk rapport of mededelingen naar voor gebracht (41,42).
HET 10""^ INTERNATIONALE PHARMACEUTISCHE CONGRES TE
BRUSSEL (1910)
Tijdens de slotzitting van het negende congres te Parijs in 1900 had men niet
voldoende tijd om plaats en datum van het volgende congres vast te leggen. In het
licht van de Universele Tentoonstelling die in 1910 in Bmssel zou doorgaan, besloten
in 1908 vier apothekersverenigingen die in Brussel gevestigd waren, om in 1910 te
Brussel het tiende congres te organiseren. Onder het voorzitterschap van de
apothekers A. Demeville en O. Kusnik en de algemene secretaris apotheker
(dr) A. Schamelhout werd het tiende congres op 1 September 1910 gestart in het Paleis
der Academien. Om de soms chaotische discussies te vermijden werd besloten om de
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werkzaamheden te verdelen in twee secties; een wetenschappeiijke en een betreffende
de beroepsbelangen. In de wetenschappeiijke sectie werden vijf rapporten aan de
deelnemers overgemaakt. Deze rapporten werden grondig besproken en besluiten
werden geformuleerd. Het rapport van A. Schamelhout kwam tot het besluit dat op
intemationaal vlak de dosering der geneesmiddelen gestandaardiseerd zou moeten
worden. Het rapport van P. Erculisse verzocht om een Internationale harmonisatie
voor de reactieven nodig voor de dosering. Het rapport van L. Delaye over de
kwaliteit van de alleenverkoop van antiseptica lijkt meer op zijn plaats bij de
beroepsbelangen. Het vierde rapport van C. Jonas betrof het belang van de invoering
bij de opleiding tot apotheker van de coprologie (studie van de faeces). Tenslotte
handelde het vijfde rapport van inspecteur W. Duliere over de noodzaak voor de
officina-apotheker om de galenische bereidingen zelf uit te voeren. Uit deze
opsomming blijkt dat de onderwerpen wetenschappelijk niet hoog scoorden. De sectie
over de beroepsbelangen had een grotere impact op de toekomst van het
apothekerberoep. Het zevende rapport handelde over het rapport dat aangeboden werd
door J. J. Hofman en R. Schoep, Nederlanders, nl. "Over de vorming van eenen
intemationale Bond van Pharmaceutische Beroepsverenigingen" (De la creation d'une
Association Intemationale des Societes Professionnelles de Pharmaciens (43). Over
dit rapport werd met veel animo gediscussieerd. Men kwam tot het besluit om een
Federation Intemationale Pharmaceutique (FIP) op te richten met als doelstelling de
farmacie intemationaal te beschermen als beroep en als toegepaste wetenschap. Als
hoofdzetel werd, dankzij de financielc steun van de Nederlandse regering, 'sGravenhage gekozen. Er werd een voorlopig comite aangesteld dat tegen 5 September
1911 een rapport moest voorleggen met een ontwerp van statuten (44). Naast de
officieel ingediende rapporten werden nog een lO-tal mededelingen gedaan, waarvan
zeven resultaten weergaven van wetenschappelijk onderzoek.
Het wetenschappelijk niveau van dit tiende congres was onmiskenbaar lager dan
het negende congres te Parijs en het zesde en achtste te Brussel, maar de belangrijkste
doelstelling was bereikt, nl. de continui'teit te verzekeren van de contacten tussen de
apothekers uit alle landen. De kroon op dit congres was voorzeker dat tijdens dit
congres de basis gelegd werd van de Federation Intemationale Pharmaceutique, dat
op 25 September 1912 te Den Haag officieel ge'installeerd werd (45).
BESLUIT
De Beigische apothekers waren de eerste universitairen die vanaf 1876 cursussen
kregen over analytische en toxicologische scheikunde. Door deze extra kennis kreeg
het traditionele beroep van officina-apotheker een nieuwe dimensie: er openden zich
nieuwe beroepsmogelijkheden o.a. in het domein van de eetwarenvervalsing. Door
hun activiteiten in dit domein werd in 1890 de cursus over de studie van de
vervalsingen der eetwaren in de opleiding tot apotheker officieel in het programma
opgenomen. Hetzelfde gebeurde met het onderzoek dat de apothekers uitvoerden in
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de klinische biologie en de bacteriologie. Deze cursussen werden ook pas achteraf,
in 1929, in de opleiding opgenomen.
Een uiterst belangrijke wetenschappeiijke bijdrage vanwege het Beigische
apothekerskorps was de organisatie van verschillende zeer succesvolle Internationale
congressen. Het congres van 1885 was wel het meest opwindende, maar de
congressen van 1897 en 1910 hadden hun eigen merites. Zij boden een forum voor
het wetenschappelijk werk voor de apothekers uit tal van landen. Het congres van
1910 had een fundamentele betekenis gezien de beslissing tot oprichting van een
Intemationale Federatie voor de Farmacie.
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