NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING
DER PHARMACIE.
Departementale Vergaderingen en Berichten.

·s·GRA VENHAGE. Vergadering van 27 f'ebruari 1936.
Bij de Opening beet de Voorzitter als nieuw lid welkom Mejuffr.
va D Oord t. In herinnering wordt gebracht de verplichting, met
innnz van deze maand. tot het duideliik zichtbaar aanbrengen
van het N.M.P. embleem aan gevel of raam.
De heer B a e r t houdt dan een korte journalistiek over enkele
verslavingsgiiten, waarna de heer V a I k i s ons nractisch eenize
etzenschapocn en verschfllen der homoeopathische verwrüvmxen
en tabletten laat zien.
Als candidaat voor de vacature in het Hoofdbestuur wenscht het
departement te stellen den heer Va I k i s., die dit nog in beraad
houdt. Intusschen is echter bericht ontvangen dat de heer V a Ik i s de candidatuur niet aanneemt.
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.
Voor het lidmaatschap van het departement heeft zich aangemeld de heer \V. N. Samson.
N. VAN DER PLAS. Secretaresse.
Ll,'1BURG. f.en der leden van het Departement Limburg, de
heer 1.. \' a n W e r s c h. schrijft aan het ttoofdbestuur:
Canäiäaten voor het tîooiäbestuurl
Met eeniz ongeduld, heb ik uitgezien naar het Pharmaccuusch
Weekblad van deze week, omdat ik daarin een antwoord verwachtte oi althans een commentaar over het besluit dat door het
Departement Gelderland genomen is en dat afgedrukt is in het
Ph. \V. no. 10. blz. 333.
Het Departement Gelderland heeft min of meer een leidraad
aangenomen, waarnaar toekomstige eandidaten voor het Hootdbestuur zullen beoordeeld worden. Men kan echter even goed zeg-gen dat daarin de eischen vervat zün, waaraan toekomstige candidaten moeten voldoen.
Ik heb het weekblad van deze week te vergeefs nagezocht om
er een commentaar op te vinden. Waar ik echter vrees. dat een
dergelijke gedragslijn elders navolging zou kunnen vinden, daar
acht ik mii verplicht een ernstige waarschuwing te doen hoeren
tegen de toepassing van den door het Dep. Gelderland ,.egevcn
leidraad.
Laat ik echter vooraf verklaren. dat ik hoegenaamd niet de
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bedoeling heb, een candidatuur van den heer Va 1 k i s tegen te
werken of een candidatu.ur van den heer K o n i n g te bevorderen.
Beide heeren zullen en kunnen, wanneer zij dit noodïz achten, zelf
wel hun woord doen. Evenmin wensca ik in beschouwingen te
treden over de kwestie waarom het Dept. Gelderland den leidraad
(waaraan het zelf bliikbaar veel waarde toekent) l)ubliceert, m:
juist een week te voren, door het Dept. Amsterdam een candidaat
gesteld werd. die niet practiseerend apotheker b,. No,: minder
ben ik van plan mij met zaken te bemoeien. welke uitsluitend tot
de departementale autonomie behooren, omdat het tenslotte elk
departement vrij staat een leidraad aan te nemen, voor elk doel
dat net nuttig en noodiz vindt lk zal dus met betrekking tot de
aangenomen leidraad mijn op- en aanmerkingen maken. welke
berusten op zuiver zakelijke overwegingen en vlei mij met de
hoop dat ieder lezer van deze regels, dus ook .l:Jet Dept. Gelderland, de kwestie zakeliik wil beschouwen en vooral vrij van elk
persoonlük element.
Verleden jaar vestigde ik reeds de aandacht erop (zie het art.
De toekomst äer pharmacte, Ph. W. 1935, biz. 675) dat de eischen
welke tegenwoordig aan onze hoofdbestuursleden gesteld worden.
vele en velerlei ziin en dat ik zelf ook inderdaad het gevoel had
dat daarmede niet voldoende rekening gehouden werd lij het
stellen der candidaten. Ik taf zelfs een middel aan om e~nigszins
in die richting te werken. Nu ik echter hieromtrent niets meer
vernomen heb en nu plotseling voor het besluit van Gelderland
kom te staan, achtte ik het mijn plicht niet langer te zwijgen.
Gelderland stelt dat de candidaten moeten zijn:
a. eigenaar van de apotheek:
h. practiseerend apotheker en
c. bezield met een sroore verantwoordelijkheidszin tegenover
hun organisatie.
Omtrent de eerste twee punten kan men zemakketiik een besluit nemen, omdat ze gemakkelijk te controleeren zijn. Met betrekking tot het derde punt staat men reeds voer moeilijkheden.
Hoe zal men het verantwoordelükhetdszevoel van iemand in
het algemeen en dat tegenover onze organisatie in het bijzonder
kunnen aantoonen? He<t beoordeelen van het verantwoordelijk"
heidsgevoel i9 van zoo vele en zoo velerlei, bekende en onbekende
factoren afhankeliik, dat het mij niet ongevaarlijk lijkt, zich in
deze materie te verdiepen. Meer voor de hand ligt, dat men deze
als voldoende aanwezig veronderstelt. tenzij het tegendeel mocht
zijn gebleken.
De beperking van de verkiesbaarheid voor de hoöfdbestuursîunctie liîkt mij bovendien onbilliik.
Wij weten allen, dat de tijden, welke de pharmacie tegemoet
gaat, niet rooskleurig z,ijn en kennen de steeds srooter wordende
verantwoordeliikheid welke op de schouders der hoofdbestuurders
rust. Zii hebben een veelzijdige en veelomvattende zware taak.
die men m.i, niet voor zijn pleizier opneemt. Ik geloof zelfs, dat
het aanvaarden van een hoofdbestuursfuncne voor menigeen een

xroete opoffering beteekcnt, tegenover zich zeli, zijn zaak en zijn
familie. Wanneer nu bovendien waar is. dat we onze allerbesten
als hoofdbestuursleden moeten hebben, dan volgt daaruit van zelr-,
dat we de zroep waaruit deze gekozen moeten worden. niet wtJlekeurig moeten gaan beperken. Al degenen van wie verwacht maz
worden. dar zii uit hooide van hun kennis, ervaring, inztctu, toc-wüding en overige in aanmerking komende persoonlijke kwaliteiten en karaktereigenschappen, de geschiktheid bezftten, om mee
te fungeeren als leiders van het geheel, moeten m.i, daarvoor tn
aanmerking kunnen komen. l1et al of niet eizenaar zun van eeu
apotheek en het praktisch uttoetenen van de oharmacie, staat
hiermede slechts in zeer verwijderd verband en zeer zeker niet 111
causaal verband. Door het erkennen oi toepassen van de bexinselen welke Gelderland ten grond:-lag gelegd heeft aan 1.ijn leidraad,
stoot men belangrijke groepen •an zic!1 ai en sluit ze uit van medewerking aan den verdercn uitbouw van onze Maats..:hapJ)iJ. hoe
voortreffelijke eigenschappen Je leden dier zroepcn overigens ook
mogen hebben.
!k ,vil er slechts enkele noemen:
apothekers-hooglcerarcn: apothekers-ambtenaren,
apothekersprovisoren. ln deze groepen ken ik collega's die zeer zeker ge.,.:hikt zijn een hoof<lbestuursfum.:tie te bektccdc», en acze rou<lcn
door Gelderland dan worden uitgesloten. Hebben wi] tot voor
korten tijd nog niet een hoozteeraarcvoorzttter van onze Maatschappi] gehad?
Neen, ik kan me niet voorstellen. dat Gelderland tncerdaad ce
bedoelinz gehad zou kunnen hebben deze functie , oor werkelijk
geschikte candidatcn afhankelijk te maken van het eigenaar 2ii12
en het ziin -in" een apotheek.
f.indelijk vind ik het bc.~luit van het Departement Gelderland
ook nog inconsequent. Wat zien we n.l. gebeuren! In verschillence
commissies hebben leden zittin~. die niet voldoen aan oe eischcn
die het Dept. Gelderland stelt. Er zijn toch in de NMF. cornrntsxie, in de bemiddelingscommissie leden, ia. ik ken zelf« een ondervoorzittcr van een Dept., die niet voldoet aan <k gc,teldc
eischen. Zouden deze leden in die commissies ,dan xeeu verdienstelijk werk verrichten'! Ik zelf kan daarover niet corcecten. maar
meen toch. dat de Maatschapull-Vcorzitter, die zelf 11\l 1s van het
Dept. Gelderland. hierover nader kan berichten. Is het werk dat
deze leden daar verrichten goed en \\ij accepteercn aat. <lan 1s
het m. i. een grove oeleediging van de1 verdiensten dezer leder,,
ze uit te sluiten voor de functie van het t1oofdbe..c;tuur.
Of zou Gelderland deze diensten in dank aanvaarden. ervan
profitcercn en dan toch zijn leidraad handhaven? Ik zou voor deze:
houdinsc weinig waardeering kunnen hebh.!n en gelooi ook niet
dat één lid van onze MaatsehaPPil een dergelijk optreden zou billijken.
Men kan toch moeilijk aannemen, verlanicn of verwacJ1ten. c.lat
deze heercn hun werkkracht en ontzettend veel tijd, belangeloo..c;
ter beschikking stellen en dat de leden der Maatschanoii de werk-

447
kra cht dezer heeren wel zou den willen aan vaa rden. b~ tezelüker-

tijd ongeschikt verklarende, de belangen der leden in het rfoof<ibestuur te behartigen.
·zoo bezien wordt het m. i. een prestixe k\\ est ie die ieder betrokkene dan voor zich zelt beeft uit maken.
In het voorafgaande meen ik voldoende te hebben aanzetoonc.
dat het besluit van het Dept. Gelderland. om de keuze van de
candidaten voor 't Hoofdbestuur ncodeloos te beperken, onredeJijk en onlogisch is. Anderzijds bestaat er cok geen vrees. dat de
niet praktiseercnde apothekers in het Hooîdbestuur de overhand
krijgen. daar toch de Statuten bepalen dat niet meer dan twee
hoofdbestuursleden mogen gekozen worden uit de niet praktiseerende apothekers, zoodat hiervoor geen gevaar aanwezig is.
Er is echter ook een zoede zijde aan het besluit van Gelderland. al was het alleen. dat zij op deze manier mij nogmaals de
l!<:legenheid geboden hebben, over deze kwestie te scllrijven. In
1935 volgde op mijn aanwijzingen in die richting geen reactie.
terwijl in l9Jf. een actie merkbaar wordt die naar rnün meemnz
zeer slechte gevolgen met zich mede zou kunnen brengen. althans
wanneer het voorstel van Gelderland elders 11avolzing zou vinden.
Misschien vindt het H.B. hierin aanleiding om de verkiezing van
candidaten voor het Hoofdbestuur te herzien, zooals ik in 19.'4
reeds betoozde. Laat men komen met een voorstel. waarbij bepaald wordt. dat een candidatuur voor hoofdbestuurslid eerst dan
kan aanvaard worden, wanneer zij zesteund wordt door minstens
drie departementen en in onze Statuten en ~e1tlement de daarvoor
vereischte veranderingen aanbrengen. Men krijgt dan m. i. een
veel grooterc waarborg dat slechts werkelijk xeschikte candida,
ten gesteld worden en voorkomt versnipoennz van stemmen. terwijl bovendien een niet te onderschatten band tusschen de departementen onderling gelegd wordt.
Ik heb gemeend door deze regels de kwestie waar het om zaat
zoo zakelijk mogeliik te stellen en zal tevreden zlin. wanneer het
Ji.B. of eenig ander Departement hierin aanleiding mocht vinden
deze voor de toekomst afdoende te regelen.
Kerkrade, 14 Maart 1936.
1.. VAN WERSCH.

