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Inleiding
Tot op heden is weinig bekend over de geschiedenis van de farmacie in Kampen. Dit is

opvallend omdat de oude Hanzestad Kampen het decor vormt van een rijk farmaceutisch
verleden. In de periode van 1250 - 1450 groeit Kampen uit tot een van de belangrijkste han
delssteden van Nederland, zelfs voornamer dan Amsterdam] en behoort Kampen tot het
selecte gezelschap van ongeveer dertig plaatsen in Nederland waar voor 1500 een zelfstan
dige apotheek gevestigd was.? Ook in plaatsen als Zwolle (1341), Deventer (1366) en
Zutphen (1369) was in deze tijd een apotheker gevestigd. Het Burgerboek van Kampen ver
meldt in 1329 "Lambert Plessard crudenman" en in 1347 "Meester Johan die apotccarijs">
Niet onvermeld mag blijven dat van 1569 - 1603 Berend Avercamp, de stadsapotheker te
Kampen, vader van de schilder Hendrick Avercamp, tevens de functie van stadsgeneesheer
op zich nam.? Over de ontwikkeling van de farmacie in Kampen schrijft Nanninga Uiterdijk
in 1883: "OorspronkelUk hielden die apothekers zich niet aileen bezig met den verkoop van
medicamenten, maar leverden zij ook, en vooral, kruiden en specerijen voor huisselijk
gebruik, vandaar ook den naam "crudenman ", of "crudener", handelaar in specerijen, waar
van thans ons woord kruidenier nog komt. Zij tap ten bovendien sommige fijne wijnen en
likeuren, als clareyt, moraet, granaet en later hypocras enz. Dat tweeledige karakter der apo
thekers is zeer lang blijven bestaan (..) "5.

Door de eeuwen heen ging de stedelijke overheid van Kampen overeenkomsten aan
met de apotheker. Met "Meester Johan die apotecarijs" sluit de stedelijke overheid op 4 juli
1355 een overeenkomst betreffende het tappen van wijn; de apotheek blijft echter nadruk
kelijk eigendom van de apotheker. Op 1 mei 1436 stelt de Kamper overheid Herman Scho
teler aan als apotheker voor de duur van drie jaren, op een salaris van 13 herenponden en
daarbij wordt het volgende afgesproken: "hij zau geen 'recepte of confecte', hoger mogen
berekenen dan men te Utrecht deed en hij zou vrij zijn van alle stadslastcn"." Hoewel in
Nederland geen concessiestelsel heeft gegolden en daarmee ook geen prijsbepaling door de
overheid, worden er wel algemene richtlijnen gegeven: De apotheker te Kampen mocht in
1355 slechts 'redelic gheldt' vragen. In 1436 spreekt men vim 'niet duurder dan te Utrecht',
in 1470 uitgebreid tot 'niet duurder dan in Utrecht, Amsterdam, Arnhem, Zutphen en
Deventer." Ook in andere plaatsen in Nederland, zoals Zwolle, Zutphen en Middelburg, vin
den we eenzelfde situatie.

De stedelijke overheid ging dus overeenkomsten aan en 'trof soms een regeling waarbij
de stad eigenaar van de apotheek werd, de zg. raadsapotheek. Ook Kampen heeft een raads
apotheek gehad, in 1470, doch voor slechts een jaar. We zien dus dat de stad Kampen in ruil
voor het vervullen van farmaceutische zorg concessies doet voor het garanderen van handel,
dan wel financiele of andere voordelen biedt aan de apotheker. Daarbij grijpt de stedelijke
overheid ook in inzake de prijsstelling van het geneesmiddel, zij het dat zij dit op indirecte
wijze doet. De motivatie was natuurlijk dat er zeker in kleinere steden, voor de apotheker
nauwelijks bestaansmogelijkheid was, terwijl farmaceutische zarg gegarandeerd diende te
worden.f
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Geschiedenis
De geschiedschrijving van de farmacie in Kampen laat zich als voigt typeren. Allereerst

richt zi] zich op de vroege geschiedenis van Kampen; de ontwikkeling van het apothekers
beroep vanaf de 17de eeuw heeft slechts sporadisch de aandacht gekregen. Ten tweede ken
merkt zij zich door een chronologische benadering. Uit het voorgaande komt echter een
belangwekkend thema naar voren, de vraag namelijk welke regelingen de apotheker en de
stedelijke autoriteiten troffen ten aanzien van markt, handel en farmaceutische zorg. Dit
thema is ook in hedendaags perspectief actueel. De vraag of de apotheker een handelaar in
geneesmiddelen is dan wei een zorgverlener leidt ook vandaag nog tot heftige discussies, niet
aileen binnen de apothekerswereld zelf, maar ook bij de overheid, de ziektekostenverzeke
raars en andere partijen in de gezondheidszorg en het bredere publiek.

In dit artikel kies ik voor deze thematische benadering en beschrijf ik het ontstaan en
functioneren van de Pharmaceutische Vereeniging te Kampen van 1868 - 1889. Wat was de
aanleiding om in 1862 de Pharmaceutische Vereeniging Kampen op te richten? Welke apo
thekers waren erbij betrokken? Over welke zaken spraken zij met elkaar? Welke regelingen
troffen zij met instanties en instellingen in Kampen? Deze vragen wil ik beantwoorden aan
de hand van de notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van de Pharmaceutische Veree
niging van 7 november 1862 tot de stilzwijgende opheffing van de Vereeniging bij de komst
van een zelfstandige stadsapotheek, op 9 november 1889. Deze notulen zijn bewaard geble
ven in het Frans Walkate Archief te Kampen en zij bieden een fascinerend en gedetailleerd
beeld van de ontwikkeling van de farmacie in Kampen in de tweede helft van de 19de eeuw.

De oprichting van de Pharmaceutische Vereeniging Kampen
Op 7 november 1862 werd de Pharmaceutische Vereeniging Kampen opgericht, waar

mee een nieuwe episode van professionele farmacie in Kampen aanving. De Pharmaceuti
sche Vereeniging Kampen is ontstaan op initiatiefvan de heer B. Meijlink. Meijlink was apo
theker te Deventer en heeft een belangrijke rol gespeeld binnen de Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van de Pharmacie. Van 1847-1854en van 1859-1863was hij hoofd
bestuurder van deze Maatschappij en tevens was hij oprichter van het Departement Deven
ter (1 augustus 1844 opgericht, in 1855 opgeheven, doch op 29 december 1856 weer her
opgericht) .9

Hoewel de Maatschappij opkwam voor de maatschappelijke en wetenschappelijke posi
tie van de apotheker en aanvankelijk snel groeide, zagen veel apothekers het nut niet in van
een sterke landelijke organisatie. In de periode 1850-1880 stagneerde het aantalleden en
het aantal departementen van de Maatschappij (tabel 1).

Tabel 1. Aantal leden en departementen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de
Pharmacie. 'k

Jaar Aantalleden Departementen
1842 29 Amsterdam
1843 87
1845 278 Utrecht, Delft, Den Haag,

Leiden, Deventer, Rotterdam,
Meppel

1849 303 Alkmaar
1851 200
1883 253 Groningen, Harlingen, Leeuwarden

Dordrecht
1884 411



* Ontleend aan Wittop Koning 1948. De jaartallen corresponderenmet de opgegeven aantallen
leden, niet met de oprichtingsdatum van de departementen. Een aantal departementen zoals bijvoorbeeld
die van Meppel (opgericht 18 jebr. 1845, opgeheven v66r 1852), Goes (22 mei 1846, opgeheven 1849),
en Gouda (5 juli 1846, opgeheven v66r 1852) zijn niet opgenornen in deze tabel; sommige departemen
ten die wei in de tabel verrneldstaan, treft spoedig daarna een roemlooseinde. (Het dept. Alkmaar wordt
opgericht in 1847, doch wordt opgeheven v66r 1852).

Herhaalde oproepen tot toetreding tot de Maatschappij aan de apothekers in Neder
land haalden niets uit. Pragmatische overwegingen, zoals het contributiegeld en de beperk
te verkeersmiddelen in die tijd, speelden daarbij een ro1. Meijlink drong daarom bij zijn
Kamper collega Top aan "om ook hier ter stede (Kampen, RV) eene vereeniging van Apo
thekers in het leven te roepen met aansluiting aan de N.M.t.b.d.Ph.; daar het zoo zeer te
betreuren was, dat, in weerwil van de vele uitnoodigingen van tijd tot tijd door genoe'mde
Maaatschappij aan alle vakgenoten in Nederland gericht om algemeen tot haar toe te treden
en haar streven krachtdadig te ondersteunen, nog steeds hare stem die eens roependen in
de woestijn was gebleven"_lO

Interessant is dat de Pharmaceutische Vereeniging te Kampen, hoewel geboren in de
schoot van de Maatschappij, herhaalde malen de vraag naar aansluiting bij de Nederlandse
Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie negatief beantwoordde. De notulen van 24
augustus 1866 bijvoorbeeld stellen: "Alsnuwerd nog nader de aansluiting dezer Vereeniging
aan de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie besproken, waarvan het
resultaat was dat na stemming het grootste gedeelte der leden tegen eene aansluiting was,
omdat men zonder eenig voordeel aan eenjaarlijksche contributie alsdan moest voldoen"_ll
Pas in 1888 sluiten de Kamper apothekers, uitgezonderd apotheker Tresling, zich aan bij de
Maatschappij, wanneer op 1 februari van dat jaar het Departement Overijssel wordt opge
richt, onder opheffing van het Departement Deventer. De Pharmaceutische Vereeniging
Kampen houdt echter niet op te bestaan. De notulen lopen door tot en met 29 november
1889, alwaar zij abrupt eindigen zonder dat er sprake is van een formele beeindiging van de
Vereeniging.

Tijdcns de vergadering van 14 november 1862 "werd algemeen besloten, de Vereeniging
van Kampens Pharmaceuten als geconstitueerd te beschouwen." Men acht een bestuur
gewenst, en kiest de heer N.G. Top Jr als president, en de heer J-H.P. Ennema als secretaris
en thesaurier. Later zou Broese als vice-president gekozen worden; de apothekers Ramhorst,
Piera, Broese en Tresling zijn gewone leden. Daarnaast bepaalt men om de heren Hemsing,
Top Sr en Ennema Sr, oud-apothekers te Kampen, te verzoeken als leden der nieuwe ver
eniging toe te treden, "om zoo van hunne adhaesie te doen blijken"_l2Of de drie laatst
genoemde heren werkelijk zijn toegetreden tot de Vereeniging is mij niet bekend, doch in
de notulen tot 1889 worden zij niet meer vermeld.

De Pharmaceutische Vereeniging Kampen stelt de contributie op fl. 4,- en vraagt verder
aan het bestuur van het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen om
het lokaal boven de Spaarbank te mogen gebruiken (met inbegrip van vuur en licht) .13

Het bestuur van 't Nut reageert gunstig, en de heer Broese, als medelid van dat bestuur
handelt de zaak verder af. 14 De notulen van de Pharmaceutische Vereeniging Kampen stel
len dan: "De Heer Broese bracht daarop ter kennis van de leden, dat het bestuur van 't Nut
geene vergoeding wenschte voor het gebruik van vuur en licht; aangezien de vergaderingen
slechts om de maand gehouden wordende, dat verbruik van luttel waarde was. Hij was ech
ter van gevoelen, van dit aanbod, hoe welwillend en loyaal ook, geen gebruik te moeten
maken, aangezien men meer vrij in zijn handel en was, wanneer dat wat men gebruikt, ver
goed werd; en daarenboven die som zeker niet groot zou wezen. Algemeen kon men zich
zeer goed met deze zienswijzevereenigen, en werd daartoe besloten; en tevens om aan de •



bodin Mietje Telder eene kleine tegemoetkoming te schenken voor bediening etc."_l5
De Vereeniging zal hier vergaderen tot 19 november 1880; daarna zal zij haar vergade

ringen voortaan in de armenkamer of vergaderkamer van 't Burgerlijk Armbestuur hou
den.!"

Het functioneren van de Pharmaceutische Vereeniging Kampen
De Vereeniging vergadert maandelijks, doch geregeld vallen vergaderingen vanwege te

geringe opkomst uit. In later jaren besluit men om gedurende de zomermaanden juni, juli
en augustus niet te vergaderen. Daartegenover staat dat men geregeld buitengewone verga
deringen inlast, meestal naar aanleiding van een incident of een voorstel van een bestuurlij
ke instantie in de stad Kampen waarop men snel en accuraat wil reageren. De Vereeniging
begint met veel elan en enthousiasme, doch komt in latere jaren in een gestabiliseerde fase
terecht. Lopende zaken worden afgehandeld door de secretaris en slechts enkele vergade
ringen per jaar zijn nodig om het beleid uit te stippelen.

Niettemin kent de Vereeniging perioden van grote onrust en conflicten. In 1868 ont
staat er een ernstig conflict tussen de president, apotheker Top en de secretaris, apotheker
Ennema. Waarover het conflict is gegaan, is onduidelijk, doch het lijkt erop dat het tot het
aftreden van Top heeft geleid. Voordien rommelde het reeds in de Vereeniging. Eind 1866
bedankte Ramhorst voor zijn lidmaatschap, doch hij komt daarop terug in de vergadering
van 1 februari 1867. In de vergadering van 3 december 1867 wordt hij verkozen tot pen
ningmeester, doch vanaf 1868 is hi] zeer geregeld afwezig tot grote ergernis van Ennema en
de overige leden. In de vergadering van 2 maart 1871 zegt Ramhorst wederom zijn lidrnaat
schap van de Vereeniging op. Ook in latere jaren komt het tot ernstige conflicten. In 1883
bedankt Ennema als lid na uitlatingen van Tresling over vermeende nalatigheid van bedie
ning in Ennema's apotheek na 10 uur 's avonds. Ennema komt snel terug, wanneer de plaar
selijke Vereeniging voor hem partij kiest en Tresling per brief sommeert zijn excuses aan te
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bieden. De zaak loop met een sisser af, als Tresling Ennema in deze tegemoetkomt.
Kenmerkend zijn echter de sluimerende conflicten binnen de Vereeniging. Illustratief

is ter zake apotheker J.S. Rijken. Tijdens de vergadering van 27 oktober 1865 behandelt men
een verzockvan apotheker Rijken of hij ook de lijst van slecht betalende patienten die de
apothekers hebben opgesteld, zou kunnen krijgen, hetgeen wordt ingewilligd. Apotheker
Rijken is echter geen lid van de Vereeniging, en wordt dat pas in mei 1866, als op dat
moment de Vereeniging in discussie is met het Burgerlijk Armbestuur over de gezamenlijke
levering van geneesmiddelen aan de armen en minvermogenden in de stad Kampen, waar
over ik later meer zal vertellen. Vanaf die tijd is Rijken bij vrijwel alle vergaderingen afwe
zig17en in de vergadering van 28 januari 1870wordt zijn bedanken als lid van de Vereeni
ging voor kennisgeving aangenomen.

De aanleiding blijkt het inzenden van een adhaesieadres aan den heer Opwijrda, inza
ke de zogenaamde geheimmiddelen. Deze middelen worden als patent- of geheimmiddelen,
waarvan de samenstelling door de uitvinder middels een octrooi geheimgehouden wordt, op
de markt gebracht en dat door de uitvinder zelf dan wei via handelshuizen. Opwijrda, apo
theker te Nijmegen en oprichter en redacteur van het Pharmaceutisch Weekblad, fulmi
neerde ten zeerste tegen deze praktijk. Op figuur 1ziet u de aanprijzing van een produkt van
Holloway's handelshuis uit de Kamper Courant van 17januari 1858. 18

figuur 2

Figuur 1. Advertentie Holloway produkt, Kam
per Courant 17januari 1858

De produkten van Holloway waren jarenlang zeer veel
gebruikte geheimmiddelen. Analyse van deze prepara
ten toonde aan, dat zij het Iaxeermuldel aloe bevatten
en dat de zalj een mengsel was van reuzel, was en hars.
Het commentaar van de Vereeniging tegen Kwakzal
verij die een belangrijke rol speeldebij de analyse en de
openlijke bekendrnaking van de bestanddelen van deze
geheimmiddelen, luidde: "En dan het spektakel te zien
dat voor dezezalj is gemaokt ".19 Apothekers bezondig
den zich eveneens aan dezepraktijk, en zo oak apothe
her Rijken, zoals blijkt uit advertenties in de Kamper
Courant Uiguur 2: kopie Kamper Courant van 4
januari 1872). 20

Figuur 2. Advertentie Slijrn- en Maagmiddelen,
Kamper Courant 4januari 1872
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De Kamper collega's keurden deze praktijk af, blijkens de notulen van 3 februari 1871:
"Na discussie hieromtrent, wordt een commissie benoemd, om met genoemden Beer te
spreken over de moeilijkheid, die v66r de ballotage moet uitgemaakt worden, namelijk of de
Beer R. de verkoop zijner geheimmiddelen wenscht te staken, ten einde zoo feitelijk zijne
adhaesie te schenken aan het adres van den Beer Opwyrda, tot wering der verkoop van
geheimmiddelen door Apothekers, door aile leden dezer Vereeniging 21. Apotheker Rijken
trok daarop zijn conclusies en reageerde "dat zijne voorstelling tot lid als niet gedaan mocht
worden beschouwd, daar genoemde Beer verhinderd was om, bijgeval van gunstige ballota
ge, als lid toe te treden"."?

De poging om de apothekers te verenigen staat op dat moment in het teken van een
voorstel van de Maatschappij tot Nut van 'r Algemeen, Departement Kampen, om in de stad
een ziekenfonds op te richten.c'' De Vereeniging reageert op de uitnodiging van de Maat
schappij onder "opgave van conditien waaronder men geneesmiddelen aan die bus zou wil
len leveren" positief door te antwoorden "dat men de levering van medicijnen wenscht te
doen naar eene billijke prijslijst".24Bet ziekenfonds komt niet echt van de grond en zal pas,
na heroprichting in 1881-1882, een rol van betekenis gaan spelen in Kampen.25

Hocwel men apotheker Rijken niet als lid wenst te erkennen, zolang hij zijn verkoop van
geheimmiddelen niet zou staken, betrekt men hem wei degelijk bij zeer belangrijke activi
teiten van de Kamper apothekers. Dit geschiedt ook in latere jaren, in het bijzonder inzake
de onderhandelingen met het Burgerlijk Armbestuur omtrent de tarieven van de te leveren
geneesmiddelen.26 In voorkomende gevallen worden de apothekers die geen lid zijn van de
Vereeniging uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering.27 Daarbij komt de Vereeniging
ook op voor de belangen van deze apothekers, tenminste als zij een algemeen farmaceutisch
belang dienen. Een voorbeeld is de kwestie van de drogist Poortenaar. Apotheker Rijken
beklaagde zich bij zijn collega's over de handel en wandel van de drogist Poortenaar, die, zo
meende men, onrechtmatig geneesmiddelen afleverde.vf De Vereeniging neemt het initia
tief om met de drogist te praten, die daarop belooft deze geneesmiddelen niet meer af te
leveren.r? In 1873 tracht men de geneesheer Terbeek op andere gedachten te brengen, die
de farmaceuten te Kampen benadeelde door paticnten aan wie hij recepten voor kruiden en
laxeermiddelen voorschreef, naar de heer Poortenaar te sturen.w De heer Terbeek stemt toe
en geeft te kennen 'dat hij zulks in 't vervolg zou nalaten."!

Uiteindelijk wordt apotheker Rijken tijdens de vergadering van 30 oktober 1877, zonder
ballotage en bij acclamatie, als lid opgenomen. Deze actie vond plaats, "met het oog op de
zoo noodige eendrachtelijke zamenwerking", voorafgaand aan de belangrijke onderhande
lingen met het Burgerlijk Arrnbesruur.V

Samenvattend, de solidariteit binnen de Vereeniging kwam geregeld ernstig in het
gedrang. De Vereeniging herstelde zich telkenmale moeizaam van deze tegenslagen en
kreeg bovendien geregeld te maken met vertrek of overlijden van leden. Niettemin slaagde
de Pharmaceutische Vereeniging Kampen erin een gemeenschappelijk front te vormen, ook
met die apothekers die geen lid waren van de Vereeniging.

Belangrijke onderwerpen
De belangrijkste onderwerpen die door de Vereeniging aan de orde worden gesteld, zijn:

1. levering van geneesmiddelen aan armen
2. prijzen van geneesmiddelen
3. lezen van tijdschriften, leesgezelschap
4. bespreking van recepten
5. farmaceutisch-technische aangelegenheden
6. Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie•



Daarnaast komen in mindere mate andere kwesties aan de orde, zoals de concurrentie
met de drogist Poortenaar, die hierboven reeds ter sprake kwam; de communicatie met
andere apothekersverenigingen waaronder die in Amsterdam, Deventer en Zwolle; het zie
kenhuis of andere instellingen binnen de Kamper muren; en de onderlinge solidariteit.

In het verloop van de jaren '70 vormt de prijsbepaling van geneesmiddelen en in het bij
zonder de levering van geneesmiddelen aan armen, het kernthema van de bijeenkomsten
van de Pharmaceutische Vereeniging Kampen.

De levering en de prijs van geneesmiddelen ten behoeve van
de armen in Kampen

Vanaf het begin vormen de ongelijke prijzen van geneesmiddelen die door de verschil
lende apothekers in Kampen aan hun parienten in rekening werden gebracht, een belang
rijk punt van discussie. Het gaat daarbij niet in eerste instantie om de hoogte van de prijzen,
maar om de verschillen in prijsberekening. Klaarblijkelijk leverde dit punt onaangenaamhe
den op, niet aileen van de zijde van het publiek maar ook, of des te meer, van de zijde van
instituties zoals het ziekenhuis of de weeshuizcn.v' Deze instituties waren in belangrijke
mate voor hun budget afhankelijk van de financiele ondersteuning door de gemeente Kam
pen. Het beheer van de altijd te krappe budgetten en de financiele afrekening van de regen
ten aan het stadsbestuur vormden een impuls om de prijzen van geneesmiddelen in het oog
te houden. De ongelijke berekening van de geneesmiddelen door de Kamper apothekers
trok daarom de aandacht.

In 1863 besluiten de apothekers een prijslijst op te stellen voor de door hen te leveren
geneesmiddelen, waarbij ook de produkten die door de drogist worden afgeleverd in de
prijsstelling worden betrokken. Daarnaast besluit men om op de achterzijde van het recept
middels een speciale code (de letters van het woord 'hipocrates' staan voor de getallen 0, 1,
etc.) de prijs van het afgeleverde middel te vermelden, zodat collega apothekers weten welke
prijs aan de patient in rekening is gebracht.34 Door de jaren he en vormen de prijzen van
geneesmiddelen een belangrijk onderwerp voor de vergaderingen van de apothekersvereni
ging in Kampen. Doch in toenemende mate raakt dit onderwerp verknoopt met het thema
van de levering van geneesmiddelen aan de armen in Kampen. In deze periode kan men ook
klachten vinden 'bij de plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht ten aanzien van de
levering van geneesmiddelen aan armen.V

In de vergadering van 18 december 1863 wordt voor het eerst vanuit de Pharmaceuti
sche Vereeniging Kampen de gezamenlijke bediening van de armen aan de orde gesteld.
Men spreekt als strategie af om met de burgemeester te praten, die, hoewel hij zijn instem
ming betuigt, de apothekers doorverwijst naar de regenten van het Burgerlijk Armbestuur
en verschillende weeshuizen en gestichten. Het antwoord is negatief.

Na een adempauze komt begin 1866 de bediening van de armen weer aan bod, nu op
initiatief van het stadsbestuur. Het voorstel was om als maatstaf een oude prijslijst van genees
middelen uit 1847 te hanteren, met dien verstande dat voor de werkzaamheden van de apo
thekers - de zg.taxa laborum - slechts de helft vergoed zou worden.

De apothekers gingen op het aanbod in, doch wezen het gebruik van de oude prijslijst
af. Toen ook duidelijk werd dat het stadsbestuur voor ogen stond om voor de geneesmidde
len eveneens een vergoeding te bieden van de helft van de oude prijslijst van Kampen, gaf
de president van de Kamper apothekersvereniging direct te kennen "dat in zulk een voorstel
voorzeker niemand zou treden, daar zulks onmogelijk was wilde men niet met schade wer
ken". Hoewel de apothekers het stadsbestuur de prijslijsten uit Harlingen en Zwolle tel' over
weging hadden gegeven, bleef het voorstel staan, waarop de apothekers concludeerden "dat
het voorstel zooals het gedaan was,' kant noch wal raakte' en men algemeen voor die eer
bedankte".36 Daarop stelt men in een gezamenlijke vergadering met het Burgerlijk Armbe- •



stuur voor "dat de gezamenlijke Apothekers genegen zijn de armen te bedienen tegen eene
berekening der geneesmiddelen volgens de Zwolsche taxa opgemaakt in 1861, en wei zander
eenige verandering.37 Dit voorstel wordt door het Burgerlijk Armbestuur met een compromis
geaccepteerd.

Besloten wordt om bij wijze van proef gedurende een maand een armenwijk te bedie
nen volgens de Zwolsche taxa. Dit werd door de Kamper apothekers algemeen aangenomen,
waarna een loting plaatsvond wie als eerste een wijk zou bedienen. Deze proefneming werd
door 't Armbestuur gedaan om zo, na circulatie van aile wijken, een basis te hebben voor de
kosten der levering van geneesmiddelen. Dit vormt een interessant voorbeeld van een soci
aal en politick experiment op stedelijk niveau. Het toont ook het toenemend belang van stra
tegie en calculatie voor de financielc grondslag van sociale regelingen.

Het is onduidelijk wat de uitkomst van dit experiment was. Op 11juli 1867 stelt de apo
theker Piera voor dat de Pharmaceutische Vereeniging Kampen het stadsbestuur zou ver
zoeken om over te gaan tot de gezamenlijke levering van geneesmiddelen aan de armen.
Doch de collega's menen dat dit verzoek voorbarig was.Toen overwogen de stedelijke auto
riteiten om een stadsapotheek op te richten, maar een mogelijkheid lijkt dat dit idee een
onderdeel vormde van de politieke onderhandelingen op dat momenr.f'f Ook in de volgen
de jaren zouden het stadsbestuur en het Burgerlijk Armbestuur het plan voor een stadsapo
theker met een eigen stadsapotheek lanceren, met name wanneer de financicle last van de
levering van geneesmiddelen ter sprake kwam. Daartegenover uitten de apothekers de
klacht dat de stedelijke autoriteiten een zeer beperkt beeld hadden van de intensieve arbeid
die de bereiding van geneesmiddelen vereiste en van de kosten die daarmee gepaard gin
gen. Deze klacht kan men in die tijd ook in vele andere plaatsen in Nederland aantreffen.s''

Eerder is reeds de crisis waarin de Pharmaceutische Vereeniging Kampen zich bevond,
ter sprake gekomen. In de periode 1868 - 1871 treedt Top na een ernstig conflict met Enne
rna af als president, en zegt hij net als de apothekers Ramhorst en Rijken zijn lidmaatschap
op. Apotheker Piera overlijdt en enkele nieuwe leden zoals Woutersen, van Wijk en van de
Weerd, sluiten zich aan bij de Vereeniging. Toch wordt in deze periode de zaak beklonken.
In juli 1871 stelt het Burgerlijk Armbestuur voor om de Formulae Medicamentorium - een
officiele lijst van aard en samenstelling van de middelen die voorgeschreven en afgeleverd
dienden te worden - en de taxe (prijslijst) van het Amsterdamse Ziekenfonds als uitgangs
punt te gebruiken.40 De Formulae worden geaccepteerd, de taxe niet. Daarop wordt de door
de Kamper apothekers zelf ontworpen prijslijst geaccepteerd. Het Burgerlijk Armbestuur
laat deze prijslijst geregeld controleren door externe deskundigen; maandelijks vinden er
discussies plaats tussen het Armbestuur en de apothekers over de aanpassing van de prijzen
van de geneesmiddelen41 Het Burgerlijk Armbestuur instrueert de vier stadsgeneesheren
van Kampen om volgens de Formulae van het Amsterdamse Ziekenfonds recepten uit te
schrijven en de goedkoopste geneesmiddelen te kiezen. 42

De financiele jaarverslagen van het Burgerlijk Armbestuur maken het mogelijk een
overzicht te krijgen van de aantallen recepten die door het Armbestuur jaarlijks vergoed wor
den aan de apothekers (zie figuur 3) .43

We zien na de eerste jaren een duidelijke daling in het aantal recepten dat door het Bur
gerlijk Armbestuur vergoed wordt. Van aanvang af vindt er een discussie plaats tussen het
Armbestuur en de Pharmaceutische Vereeniging Kampen over de prijzen van de genees
middelen en de aantallen recepten die jaarlijks afgeleverd worden.

Het Burgerlijk Armbestuur kreeg een budget van het stadsbestuur van Kampen en stond
onder voortdurende druk van die zijde om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat lever
de grote problemen op, vooral in perioden van werkloosheid en immigratie van nieuwe
groepen arbeiders in Kampen of als epidemieen Kampen teisterden. De enorme stijging van
het aantal recepten in 1878was het gevolg van epidernieen van mazelen, roodvonk, tyfus en•
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Figuur 3. Aantallen receptenvoor de armen in Kampen

andere koortsende ziekten, waarvoor onder meer kinine - in die tijd een heel duur genees
middel - werd voorgeschreven. Daarenboven reduceerden de provinciale autoriteiten hun
financiele bijdrage aan de armenzorg in Kampen. Dientengevolge was er een voortdurende
politieke en financiele discussie tussen de verschillende instanties in Kampen. Het Burger
lijk Armbestuur constateerde dat de sociale en financiele situatie van de armen in Kampen
slecht was in vergelijking met die in andere steden. Geregeld opperden de stedelijke autori
teiten dan weer het plan om een stadsapotheek op te rich ten.

Zo kwam 30 oktober 1877 de Pharmaceutische Vereeniging Kampen bijeen om de
geruchten te bespreken dat het stadsbestuur een stadsapotheek wilde instellen. Ook apo
theker Rijken wordt op deze buitengewone vergadering uitgenodigd. Hoewel de Kamper
apothekers menen dat dit plan van het stadsbestuur niet serieus genomen moet worden,
besluiten zij om de prijslijst van de geneesmiddelen voor de armen te reviseren. Daartoe wor
den door de secretaris de armentaxa van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
vergeleken en besproken, samen met de Kamper prijslijst en de aanbevelingen van Opwijr
da in het Pharmaceutisch Weekblad. Op hun beurt legden de stedelijke autoriteiten prijs
lijsten van gemeenten over die goed pasten bij de bedoelingen van het Kamper stadsbestuur.
In het jaar 1878 besluiten de apothekersverenigingen van Kampen en Zwolle de handen
ineen te slaan en gezamenlijk uniforme prijzen vast te stellen. In deze periode, 1878 - 1879,
last de Pharmaceutische Vereeniging Kampen geregeld buitengewone of extra vergaderin
gen in om de onderhandelingen met het Kamper Armbestuur te bespreken. Ondanks de
daling in het aantal recepten bleef het budget ongeveer hetzelfde. Dit duidt erop dat de apo
thekers in staat waren een redelijke prijs te verkrijgen voor de afgeleverde geneesmiddelen.
De prijs per recept varieerde tussen de 30 en 40 centen, een hoge prijs in vergelijking met
andere steden waar vergoedingen van rond of net boven de 10 cent heel normaal waren.t+
Ook de artsen speelden hierbij een belangrijke rol. Herhaaldelijk onderneemt het Arrnbe
stuur pogingen om de geneesheren zo goedkoop en eenvoudig mogelijk te laten voorschrij
yen; vergeefs zo lijkt het: Het Burgerlijk Armbestuur merkt bij de mededeling van het aan
zienlijk getal recepten in 1883op," dat de stadsgeneesheren, niettegenstaande herhaalde uit
noodigingen, zich weinig of in het geheel niet aan de met hengcmaakte bepalingen hou
den, om namelijk de receptuur voor de armen zooveel mogelijk te vereenvoudigen en te
bezuinigen".45 De politieke discussies leidden uiteindelijk tot de oprichting van een zelf
standige stadsapotheek in 188946 Vanaf die tijd bedraagt de gemiddelde prijs per recept
ongeveer 10 cent.'?

•



Slotbeschouwing
In de periode 1862 -1889 slaagt de Pharmaceutische Vereeniging Kampen erin zich een

vaste plaats te verwerven in het sociale en politieke bestel van Kampen. Deze periode valt
samen met een tijdsvakwaarin de ontwikkeling van de Nederlandse Maatschappij ter bevor
dering van de Pharmacie stagneert. De liberale politiek van die tijd weerhoudt de regering
ervan op nationaal niveau een prijspolitiek op te zetten. Lokale en provinciale instanties
onderhandelen met artsen en apothekers over de prijzen van geneesmiddelen voor speciale
groepen mensen. Hoewel de Kamper apothekersvereniging moeilijke tijden kent en gere
geld in een diepe crisis terechtkomt, slaagt zij erin een gezamenlijk beleid te formuleren
inzake de levering van geneesmiddelen aan de armen en tal van andere kwesties.

De indruk als zou de Pharmaceutische Vereeniging Kampen een lokale vereniging zijn
en zich niet zou bemoeien met landelijke ontwikkelingen, is echter onterecht. Geregeld
bespreken de Kamper apothekers landelijke ontwikkelingen en sturen zij adhesiebetuigin
gen naar andere Departementen van de Maatschappij of versturen zij ingezonden brieven
naar het Pharmaceutisch Weekblad van Opwijrda, een zeer invloedrijk tijdschrift in de
Nederlandse farmacie van die tijd, en het latere verenigingsorgaan van de Maatschappij.
Ook onderhoudt men contacten met andere Pharmaceutische Vereenigingen en Departe
men ten van de Maatschappij inzake lokale conflicten met Burgemeester en Wethouders of
het Burgerlijk Armbestuur in Kampen. Omgekeerd komen er ook verzoeken van andere
departementen of apothekersverenigingen binnen. Er blijkt dus intensief overleg en contact
te zijn geweest, regionaal, provinciaal en landelijk. De Nederlandse Maatschappij ter bevor
dering van de Pharmacie was dus niet zo zeer een roepende in de woestijn als de officicle
lezing doet vermoeden.

Gedurende de eerste tien jaren in het bestaan van de Vereeniging wordt een brede reeks
van onderwerpen besproken. Hoewel prijspolitiek en levering van geneesmiddelen aan de
armen steeds belangrijker worden, zeker in latere jaren, bespreken de apothekers tal van
inhoudelijke en technische aspecten betreffende recepten, gebruik van instrumentarium,
en de stand van zaken in de literatuur. Op deze wijze slagen de Kamper apothekers erin de
wetenschappelijke en professionele status van hun beroep te verhogen. De werkzaamheden
van de Pharmaceutische Vereeniging Kampen komen in deze zin overeen met het ideaal dat
de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie voor ogen stond in de eer
ste 50jaar van haar bestaan (1842-1892), n!. de wetenschappelijke en praktische beoefening
van de farmacie te bevorderen. Het dilemma dat reeds in de kiem van de Maatschappij beslo
ten lag, namelijk of men behalve de wetenschappelijke niet beter de maatschappelijke belan
gen van de apothekers kon behartigen, speelt voor de Pharmaceutische Vereeniging Kam
pen geen ro!. De lokale politiek is al spoedig van veel groter belang.

Hoewel de armenzorg slechts een onderdeel vormt van de medische en farmaceutische
zorg, in tal van opzichten gebrekkig is en mede steunt op liefdadigheid en particulier initia
tief, vormt zij in toenemende mate een terrein waarop sociale regelingen tot stand kwamen.
De directe onderhandelingen met de gemeente en de onder haar ressorterende instellingen
zoals het Burgerlijk Armbestuur, het ziekenhuis en de gast- en weeshuizen, vormden een
belangrijk impuls voor de apothekers in Kampen om zich te organiseren .

•



Bibliografische gegevens Apothekers in Kampen, 1862-1889*
naam plaats datum jaar Lid
apotheker examen examen vestiging PVK

Kampen
Apothekers
].N. Broese Zwolle 04.06.1834 1837 1862-82
].H.P. Ennema Zwolle 18.12.1856 1864 1862-89#

M.D. Piera Zwolle 04.04.1844 1864 1862-70

G. Ramhorst Zwolle 08.08.1839 1844 1862-71#

].S. Rijken Den Bosch 12.05.1852 1865 1866-70, 1877-89

WG. Top]zn Zwolle 07.10.1846 1850 1862-69

WJ. Tresling Groningen 17.09.1859 1862 1862-89
D. van de Weerd Zwolle 07.03.1860 1864 1870-89

Militaire apothekers
A.A. Hussem Groningen 1863 n.b. 1873-74

P.A.Wattez Middelburg 16.09.1863 1850 1877-89

A. van Wijk Rzn. Zwolle 07.06.1849 1850 1868-73

Oud-apothekers
]. Ennema, Sr. Leeuwarden 19.03.1830 1832
W. Hemsing Zwolle 03.06.1824 1827

].C. Piera Zwolle 1820 1823
]. Top Zwolle 08.06.1820 1823

Drogisten
B.W. Poortenaar Amsterdam 29.03.1831 (D) 1840
C.W Vink Amsterdam 29.06.1843(D) 1855

Gegevens ontleend aan A.I. Bierman, MJ. van Lieburg, D.A. Wittop Koning (1992)
(D) = drogist;
# formeel hebben Ramhorst (in 1866) en Ennema (in 1883) een keer bedankt als lid van
dePVK
].C. Piera begon in 1850 met zijn zoon M.D. Piera tevens de firma].C. Piera en Zn.
Tijdens de laatste vergadering (29 november 1889) worden nog twee nieuwe leden gein
troduceerd, L.Brouwer, stads-apotheker, en]. van Riel, vervanger van Wattez als militair
apotheker te Kampen.
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Noten
Gebruikte afkortingen:

FWA
NAK
ARMKA
PVK
KC

~ Frans Walkate Archief
~ NieuwArchief Kampen
= Armenkamer, archief gemeente Kampen
~ Pharmaceutische Vereeniging Kampen ( notulen in Frans Walkate Archief)
~ Kamper Courant
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