
Ingezonden. 
Münheer de Hoofdredacteur! 

Met bijzondere belangstelling nam ik ·kenr:is van den inhoud van 
het artikel, overgenomen uit de Vox. Medicorum in no. 26 van ons 
Weekblad. Vooraf wensch ik te verklaren, dat de bewuste collega 
mij totaal onbekend is, en dat het niet in mijn bedoeling ligt, hier 
iets ter zijner verdediging te willen schrijven: Ik keur dit optreden 
onvoorwaardelijk af, omdat nu eenmaal in Nederland andere toe 
standen zijn dan in Duitschland. 
Het stuk zelve, evenals de commentaar, welke U, Mijnheer de 

Hoofdredacteur, daarop geeft, geven mij echter aanleiding, om 
trent het gesignaleerde geval 't een en ander in 't midden te bren 
gen. Ik wil trachten, dit zoo zakeliik mogelijk te doen, omdat de 
personen, welke hierbij betrokken zijn, voor mij bijzaak ziin, 
De conclusie, waartoe de schrijver in de Vox Medicorum bij de 

critiek 01> de brochure: ,.Uralt und gesund durch Heilkräuter", 
komt, wordt hiermede gemotiveerd, dat deze de bedoeling zoude 
hebben, om den arts als 't ware uit te schakelen. 

Ik veroorloof mij, or, te merken. dat deze !brochure in het Duitsch 
gesreld is en dienovereenkomstig voor Duitschland bestemd is. 
Wanneer nu een Nederlandscb apotheker er toe overgaat, deze 

brochure aan het Nederlandsche publiek aan te bieden, dan durf ik 
met zekerheid beweren, dat deze collega de mentaliteit van het 
Nederlandsche volk niet kent, en dan komen de gevolgen daarvan 
ook uitsluitend voor rekening van. dien êénling en is het grievend 
onbillijk, dit optreden te brandmerken als het optreden van den 
Nederlandscben apotheker in 't algemeen. 
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De schriiver van het artikel kent blijkbaar de toestanden in 
Duitscbland echter nog veel minder. 

Het zal hem misschien niet onbekend zijn. dat theemenzsets in 
Duitsobland uitsluitend, volgens de daar bestaande wetzevtnz, in 
apotheken mogen worden afgeleverd. 
Niettegenstaande deze wetteliike bepalingen, worden echter 

groote hoeveelheden thee's door Hausierer en Versand,geschäfte 
tot fabelachtïge prijzen aan den man gebracht. 

Daarnaast ontstonden in de laatste jaren een groot aantal thee 
fabrieken, die door een goed opgezette reclamecampagne hun pro 
ducten bij 'het publiek invoerden. 

In de couranten leest men altijd: ,,Zu haben in allen Apotheken", 
evenals bii ons: .,verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten". 
Nu is het toch een ;Psychologisch verschijnsel, dat het publiek 
meer onder invloed komt van gedrukte aanbevelir.gen dan van 
goed bedoelden raad van ëen apotheker. Uit dien hoofde is de 
apotheker verplicht, deze kruiden te verkoopen, Als ik mü niet ver 
gis. las ik verleden [aar in een prijscourant van een dergelijke thee 
fabriek, dat er 270 verschillende soorten thee's gefabriceerd werden. 
Omvangrijke litteratuur en brochures worden den eenvoudigen 

menschen toegezonden en het !S zelfs geen ongewoon verscbiinsel, 
dat dergeliîke fabrieken lezingen laten houden op 't Platte land. De 
thee's worden aan de zieken of aan hen, die ziek gesuggereerd 
lJiin, door de fabrieken aan huis gezonden. 
Het is zelfs zoover gekomen, dat artsen dergelijke thee's gingen 

voorschriiven ! ! ! ! 
liet is nog niet tang- geleden; dat in Frankfurt een dergelijke 

kruidengeneraal veroordeeld werd, die 800 reizigers er op nahield, 
Tot welke fabelachtige prijzen deze kruiden verkocht worden, mo 
ge blijken uit het feit, dat een pakie, bevattende 70 nam Pol. Uvae 
Ursi, verkocht werd voor den prijs van M. 3, zegge i 1.80. 
De theefabrikanten stelden ook gratis volledige etalagereclames 

ter beschikking; en dat apothekers zich hier en daar lieten verlei 
den, deze ook ten toon te stellen, zal wel meestal hieraan moeten 
worden toegeschreven, dat zij deels de trucs der fabrikanten niet 
doorzagen en deels aan gemakzucht. om zoodoende den tijd voor 
het uitstallen van eigen preparaten te besparen. 

De schrijver van het artikel zal moeten toegeven, dat dergeliike 
toestanden onhouëbaar waren en dat hier à tout prix illg'egrepen 
moest worden. wilden de apothekers niet tot slaven van de theeîa 
brikanten worden. 

Helaas hebben de apothekers dezen toestand veel te laat inge 
zien, al ergerden zij zich ook innerlijk er aan, dat men hen het 
restantie der handverkoepartikelea uit de band nam, 
De drogisten daarentegen stalden bij voorkeur geneeskruiden in 

hun etalage uit en trokken meer en meer de cliêntèle uit de apo 
theek. Uit ervaring weten wij, dat het publiek bij voorkeur daar 
koopt, waar de artikelen mooi en gemakkelijk worden aangeboden, 
en zoo kwam het, dat de drogist meer en meer als .,de" deskundige 
kruidenverkooper werd aangezien. 
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Het kwam zelfs voor, dat het publiek heel verwonderd in de 
apotheek vroez: .,Verkoopt U ook ,pepermunikruîden?" 

Het plakkaat: ,J"ragt den Drogisten", dat men in alle srcote ste 
-den aan de aanplakzuilen kan vinden, spreekt m. i. boekdeelen! 

De .apothekers bleven rustig bij de pakken neerzitten! De apo 
theek lag stil en vereenzaamd te midden van het bedrijvig zaken 
leven. De apotheker verborg zich achter hocse oestanden en 
maakte geheimzinnig; de voorgeschreven recepten klaar, terwijl 
de drogist zijn cliëntèle met meer dan gewone vriendelïikheid be 
jegende en zijn artikelen open ten verkoop aanbood. 

De eerste, die op deze mistoestanden gewezen heeft, was de 
Verunda: zij heeft de apothekers wakker geschud en hun het noo 
dige afweermateriaal ter beschikking: gesteld. · 

Daartoe behoort ook de hierboven gewraakte brochure! 
Wanneer men niet in staat was, te verbieden, dat door de fabrie 

ken dergelijke brochureties per Post of per bode aan huis bezor:gd 
werden, dan moest de apotheker met gelijke wapens vechten, voor 
al nu was komen vast te staan, dat juist door middel van derge 
lijke brochureties ongekend succes bereikt werd. 
Ook is net de verdienste van de Veranda, voor 't eerst er op 

~ewezen te hebben, dat het van belang is, dat de apotheken een 
eigen verpakking voeren van die artikelen, welke ook in drögiste 
riien verkrijgbaar ziin, J\-1.en moet den zieke er o:p wiizen, dat hij in 
de apotheek andere en betere kruiden ontvangt dan elders. 
Ten slotte is zij er toe overgegaan, in samenwerking met de art 

sen, eigen theemengsels te maken, waarvan de voorschriften aan 
-de artsen bekend zijn. 

Komt het niet vaker voor, dat de geneesheer een bepaald medi 
cament voorschrijft ónder zekeren dwang? In zoo'n geval heeft 
de arts de gelegenheid, den zieke er op te wuzen, dat de kwaliteit 
der fabrieksthee's veelal minderwaardig en de samenstelling er van 
onbekend is, maar dat de apotheker een thee in voorraad heeft, van 
dezelfde werkin,g en waarvan de samenstelling hem bekend is. 

Ik ben er van overtuigd, dat de schrijver na kennisname van 
deze regels tot een geheel ander inzicht gekomen zal ziin en zijn 
oordeel over deze kwestie heel wat gematigder zal luiden. Wan~ 
neer wij nu nog constateeren, dat, voor zoover mij bekend, van 
Duitsche medische zijde nooit eenige . kritiek op dit brochuretie is 
uitgeoefend. dan mogen wij wel veronderstellen, dat het optreden 
van de apothekers door hen, die met Duitsche toestanden volko 
men op de hoogte ziin, gebilliikt, wordt. 

Ik hoop en vertrouw, dat de Nederlandsche apothekers bii tijds 
hun bakens zullen verzetten en verscaoond zullen blijven van der 
gelijke toestanden, want ook de Duitsche apothekers zullen moe 
ten erkennen, dat zij zelve aan het ontstaan van deze toestanden 
de grootste schuld dragen, Ik hoop, dat de noodïze voorlichting 
niet te laat moge komen en men ernstig voortgaat op den weg, om 
den apotheker ook te doen zijn koopman, maar een koopman met 
:standing'! 

Tot zcover de zakelijke beschouwing- omtrent deze kwestie! 
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Wat nu te zeggen van de ontboezemingen, welke zoo grievend 
zijn voor den rechtgeaarden apotheker? . 
Met onzen Hoofdredacteur ben ik van rneening, dat zij moeten 

worden beschouwd als een cri de coenr en vooral, dat men deze 
niet Ietterliik au sérieux moet nemen. 
Slechts enkele kleine vragen zou ik den schriiver willen stellen en 

wel deze: 
Of hij het werkelijk als kwakzalverij beschouwt, wanneer een 

cliënt in de apotheek komt, vraagt om !axeeIPiilen, en deze dao 
worden afgeleverd? 
Zou de schrijver mij het antwoord van den cliënt, dien ik in 

zoo'n geval naar den- arts verwees, niet kunnen voorspellen? 
Waarom verwijt de schrijver ons, dat wij het woord "Volksge 

zondheid" zoo gaarne gebruiken. terwijl zijn gebee!e betoog als 
een oratio pro domo kan worden opgevat? 
Waarom ziet schrijver zoo minachtend neer op den koopman? 

De stichting van de Rotterdamsche Handelshoogeschool is t-och 
een gevolg van den aandrang. welke in koopmanskringen werd 
uitgeoefend. om bun studie te kunnen voleindigen, Deze kooplieden 
hebben toch ook een academische opleiding genoten. Men moet dus 
niet stellen Apotheker óf Koopman, maar Apotheker én Koopman, 
Ten slotte spijt het mij, in het naschrîft van onzen geachten Hoofd 

redacteur te moeten lezen, dat de kritiek op de Verunda door de 
meerderheid der Nederlandsche apothekers wordt gedeeld. Wan 
neer de Hoofdredacteur hieraan wilde toevoegen . .,omdat de Ne 
derlandsche apotheker de Duitsche toestanden; niet kent", of "om 
dat niet "alles", wat de Verunda brengt, voor ons land geschikt is", 
dan kan ik daar volkomen mee instemmen. Het zal ,U, Mijnheer de 
Hoofdredacteur, bekend zijn, dat ik "Verunda" van nabij ken en dat 
ik lang niet alles voor Nederland acceptabel acht, zoodat ik deze 
minder vriendelijke opmerking, die overigens niets ter zake doet, 
niet kan billiiken. 

Met de meeste hoogachting, 
L. v. WERSCH. 


