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summary

Chemist is an outdated Dutch word for ‘chemicus’ or ‘scheikundige’ (literally a person who 
masters the ‘art of separation’): someone who is knowledgeable on chemistry or who prac-
tices chemistry.1 Until the 19th century, the term chemist was also the name of an occupation 
in the Netherlands: it was someone who produced and sold chemicals, especially chemical 
medicines. He positioned himself for at least a century and a half (1670-1820) on the phar-
maceutical market as an independent supplier of ‘chimicalia’ and medicines, alongside the 
apothecary and the druggist.

The Dutch chemists’ occupation never achieved any institutionalization in the form of 
regulated training courses, a corporate organization, or a qualification structure. This may 
be one of the reasons that very little is known about Dutch chemists, and that the profession 
of chemist has fallen between the cracks in the historiography of pharmacy, chemistry, and 
medicine. In this book I have tried to fill this knowledge gap by mapping the occupation and 
describing and explaining its rise, growth and decline.

A major theme in my study was the analysis of relevant curtailments or shifts of meaning 
over the centuries, such as those between chemists and alchemists, ‘chymical doctors’ and 
chemists, ‘chemici’ and ‘scheikundigen’, and the like. Another theme in the study was how 
the occupation of the chemist related to ‘adjacent’ occupations such as the apothecary and the 
druggist. What border conflicts existed between these occupational groups, and in what way 
were these different groups demarcated from each other?

‘occupation’ and ‘formation of an occupation’

In Chapter 1, some considerations are devoted to what is meant by an occupation, and a 
number of concepts concerning the vocational formation are introduced in order to be 
able to interpret the formation process of an occupation. The chemist occupation, which 
originated in the 17th century, can be seen as a craft, trade or industry, characterized by a 
specialized activity (the production and sale of chemicals), and not – as in many modern 
professions  – by prior education. Occupations in the early modern period often derived 

1  In the Dutch text of the book I mainly used the spelling ‘chemist’, because in Dutch this differs from the Dutch term ‘che-
micus’ or ‘scheikundige’. In order to avoid confusion in English with the term for modern, academic chemists or with the term 
for a pharmacist, I have written the word chemist in italics in this English summary. 



280 summary

their identity from visual language. In my study, I mainly focused on shop sign boards as an 
expression of occupational identity, because the chemists had a common emblem in the form 
of a salamander in the fire.

In economics, the emergence of new occupations is explained by the phenomenon of 
social and technical division of labor. Following the typology given by the economist Karl 
Bücher in his classic Die Entstehung der Volkswirtschaft (1893), I have distinguished a number 
of forms of division of labor that were helpful in explaining the origin and further develop-
ment of the chemist-occupation, namely: formation of trades and division of trades or speciali-
zation. While division of labor is about the separation of tasks, Bücher recognized that tasks 
are sometimes reunited. He developed this into the concept of union of labor. By this he 
means the combination of different activities or occupational types in one person, for exam-
ple a producer who will manufacture various other products, or combines production with 
(retail) trade or personal services. This ensures that a craftsman makes full use of his capac-
ities and available time.

An occupation is further characterized by the occupational title. The occupational title 
is usually sufficiently explicit to indicate a skill or activity; chemist clearly refers to a practi-
tioner of chemistry. 

Occupational titles can change in the course of time, and it cannot be ruled out that this 
also happened with the title chemist. Chemical producers, who formerly used other occu-
pational titles that were current at that time, could have used the title of chemist because it 
expressed a higher status. Mapping the background of the chemist must therefore be seen 
in conjunction with the development of the use of the term chemist, or even the term ‘alche-
mist’.

The establishment or expansion of a profession is generally accompanied by the occu-
pancy or expansion of a territory of its own, with necessarily repercussions for the territories 
of the ‘adjacent’ professions. Gieryn proposed and elaborated the concept of boundary-work 
in the 1980s to explain the phenomenon, or problem, of raising, enlarging and defending 
boundaries and demarcations between fields of science. Scientists competed with each other 
and with non-scientists in a constant battle for financial resources, influence and authority. 
The boundary-work model can be used to explain, for example, demarcations and boundary 
conflicts between chemists and apothecaries, or between chemists and alchemists.

research methods (chapter 1)

Faced with an almost total lack of historiographic studies of the chemist occupation, I had 
to find sufficient and suitable source material. For the development of chemistry and how 
a certain concept was used in a certain period I could consult the secondary literature. But 
for the occupational history and practices of chemists it was clear from the outset that there 
would be little to be found in the secondary literature. For this I depended in the first place 
on archival research. A second important source were the advertisements of chemists in the 
newspapers of the 17th to 19th centuries, for which I could consult the digital newspaper bank 
Delpher of the Royal Dutch Library. From these sources I initially composed a wide popu-
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lation of people who in the Netherlands were involved in one way or another with the pro-
duction or sale of chemicals or chemical medicines. It resulted in a ‘collective biography’ of 
chemists, which I have included as Appendix 2 to this book.

The ‘collective biography’ then offered a person-oriented approach, opening the way to 
the application of the so-called ‘prosopographic method’. Prosopographic research can iden-
tify common characteristics of a group of people who distinguish themselves from the rest 
of society in terms of profession, function, social status, etcetera. With the prosopographic 
approach, I focused on an analysis of those socio-economic aspects that were clearly typical 
of the chemists’ occupational practice, namely education, income, social networks and profes-
sional connections, external characteristics, professional identity and social status. In addi-
tion, structural and institutional characteristics and indicators were also examined, such as 
the use of language and terminology (the emergence of new titles and terms), publication 
of textbooks for chemists, references from the early modern period about the chemist as an 
independent occupation, and laws and regulations regarding apothecaries and related occu-
pations (such as distillers) that mention chemists.

the background of the chemists

Part 1 of this book (chapters 2 to 4) deals with the background of the chemists in the 16th 
and 17th centuries. In chapter 2, I examined what is to be understood by the ‘discipline’ of  
(al)chemie around 1600. The word ‘chemist’ (or ‘chymist’ in the old spelling) in Europe 
comes from ‘alchemist’, just as ‘alchemie’ is the etymological precursor of ‘chemie’. From 
the middle of the 17th century, within the broad field of (al)chemie, the part that dealt with 
metal transmutation was increasingly called ‘alchemy’, while the other sub-fields of (al)che-
mie, in particular the medical-chemical direction, were known without the prefix ‘al-’. From 
that time on, the differences between the concepts of alchemie and chemie are sometimes 
explicitly mentioned.

In the 16th century, ‘(al)chemist’ was not yet an occupation or a discipline for which 
one could obtain qualifications from universities or guilds. Anyone who was active in one 
or more of the various subfields of (al)chemie could call himself (al)chemist, or could be 
referred to as such by others. (Al)chemists could work in a variety of social environments and 
occupational structures: in the small craft business, as a distiller, as a technician in mining 
areas, in the service of a patron, as a city physician, or as an itinerant ‘goldmaker’ or surgeon. 
As a technical craftsman, the (al)chemist could be an expert in various fields: metallurgy, 
glass, ceramics, or dyes manufacture, manufacture of distilled and sublimated products, or 
drugs. These craftsmen mastered various chemical techniques, and sometimes played a role 
in innovations within these crafts.

The distiller’s profession has traditionally been closely linked to (al)chemie, with distill-
ers extracting the ‘essence’ from medicinal herbs. Often the distiller and (al)chemist are the 
same person. This relationship was reinforced by the rise of chemiatry in the first half of the 
17th century, that is, the direction in medicine, based on the teachings of Paracelsus, which 
relied on the treatment of diseases through the administration of chemically prepared drugs. 
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From the end of the 16th century onwards, (al)chemie was increasingly dominated by, and 
in the 17th century was actually limited to, the preparation of medicines. Initially, chemical 
medicines were the specific domain of physicians, and their medicine was therefore chem-
ically oriented. These chemical physicians (also called ‘spagyrian physicians’, ‘spagyrists’ or 
‘chymiatrici’) increasingly preferred to call themselves ‘chymist’ or ‘chymicus’ from about 
1600, in distinction from the traditional ‘Galenists’.

In the Northern Netherlands, the Paracelsian (al)chemia medica in particular was the driv-
ing force in the development of (al)chemie in the 16th and 17th centuries.

acceptance of chemical medicines in the netherlands

In chapter 3, the Paracelsian movement in the Netherlands is portrayed, which can be 
regarded as an important ‘push factor’ for the emergence of a market for chemical medi-
cines. As far as can be ascertained, in the Netherlands after 1600 there were no fierce debates 
anymore between proponents and opponents of the Paracelsian philosophy and medicine. 
It seems that, as was the case in England, most of the Dutch doctors accepted the practical 
benefits of the new chemical drugs. From the 1630s onwards, there has also been a broader 
use of chemical medicines by practicing physicians and apothecaries. The first Amsterdam 
pharmacopoeia (1636) contained a number of typical chemiatric preparations.

Interest in and acceptance of chemical medicines increased sharply in the period 1645-
1700. People such as Van Helmont and Dele Boë Sylvius played an important role in this. 
Subsequently, the introduction of chemistry at the medical faculties of Dutch universities 
and athenea offered the opportunity for (future) doctors, apothecaries and other interested 
persons to learn about and practice chemistry – in particular the preparation of chemical 
remedies.

By the mid-17th century, chemiatry had become respected for its pharmaceutical signifi-
cance and a multitude of practical chemical manuals, textbooks and tracts, including trans-
lations, appeared, almost all containing procedures, techniques, and recipes relating to the 
preparation of chemical medicines, all with a clear didactic purpose. In the pharmacopoeia 
there is a gradual assimilation of ‘chymical drugs’ alongside the ‘galenic drugs’. In the Dutch 
colonies, chemical medicines were already in full use around 1660, and they also formed 
part of the medicine boxes on the ships of the East India Company. In short: in the second 
half of the 17th century a market emerged for specialized producers and suppliers of chem-
ical medicines.

the rise of the chemist

In Chapter 4, I analyzed how the chemists’ occupation, as specialized drug makers, evolved 
from other occupations (apothecaries, distillers, manufacturers of mineral acids, druggists), 
all of which entered the booming chemical drug market in the 17th century. Chemistry and 
spagyrica got a boost in the 17th century as a result of Paracelsism and chemical medicine, 
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they became fashionable terms. The associated chemical-medical practices also began to 
interfere with practices which, although considered (al)chemical before 1600, were not (yet) 
practiced by the craftsmen under the term ‘chymie’, such as the distillation of liquors, brandy 
and elixirs, preparing acids, separating gold and silver from coins and tokens, making crys-
tal, mirrors, varnishes, lacquers and dyes. From about 1645 some of the practitioners of 
these activities, namely the distillers of elixirs and herbal extracts, the aqua fortis distillers 
(distillers of nitric and sulfuric acid) and the sublimate makers (producers of mercury prod-
ucts) started to call themselves ‘chemical distillers’ and then (from about 1670) ‘chymist’. 
From a ‘chymist shop’ they started to sell not only acids, color pigments, and the like, but 
also distilled medicines and other ‘chymicalia’. The chemist connected, as it were, the tradi-
tional activities of (al)chemie with those of the then-present ‘modern’ medical chemistry. In 
the niche between doctors, apothecaries and probably also druggists, they became suppliers 
to doctors, surgeons and apothecaries.

Gradually the occupation of chemists emerged from this. At the end of the 17th century, 
the (independent) chemist mainly emanated from the distillation craft, and found its raison 
d’être in the fact that the majority of apothecaries were not able or interested to manufacture 
the chemicals themselves.

the salamander

The confluence and linking of the lines of meaning and practices of (al)chemie with those of 
the new chemist trade, but also the continuation of the ancient visual language of (al)chemie 
in the 17th century, are strikingly illustrated by the symbolism used by the various chemical 
crafts: the salamander. In Chapter 5, I examined, in the form of an Excursion, the salaman-
der’s symbolism and emblem: why the Dutch chemists chose this animal as their trade mark, 
and who was the first to use it, as far as is known.

The salamander was regularly used in (al)chemie as a symbol of the fire, or as a metaphor 
for the final stage in the process of making the philosopher’s stone, or some other chemical 
substance, with the color red being visible in the chemical reaction. This final stage, when 
the ‘fixed redness’ is obtained, was called ‘the salamander’s condition’. In the preparation of 
aqua fortis, the chemical textbooks spoke of ‘blood of the salamander’, the red vapor released 
during the distillation of nitric acid that condenses in the sublimation. It seems plausible to 
assume that in the 17th century, for this reason, distiller of aqua fortis chose the salamander 
as their sign. From the aqua fortis distillers the salamander passed as a sign to the chemists, 
the preparers of ‘chymicalia’. The edition in 1680 by the Amsterdam publisher Jan ten Hoorn 
of the translation of the chemical textbook of Lancilotti, Guida alla Chimica, under the title 
De Brandende Salamander (the Burning Salamander) – so whereby the term salamander does 
not appear in the Italian title – shows that the salamander had already established itself as 
the logo of the Amsterdam chemists at that time. In turn, the title will have contributed to the 
salamander’s further spread as a recognition sign of chemists. With a salamander, symbol of 
the chemical medicine, the chemists could distinguish themselves from the apothecaries with 
their mortar, the druggists with their gaper, and the brandy distillers with their still.
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development of the profession

In chapters 6 to 12, I described the period 1670-1820, when one can speak of an ‘occupational 
group’. Although there are no indications that the chemists cooperated professionally, while 
they in any case did not have their own professional organization or guild, one can still speak 
of an identifiable occupational group. Within certain circles of chemists, social networks 
existed based on family relationships or on the religious community to which they belonged.

First, in chapter 6, the size of the chemist’s population in a number of cities in the Nether-
lands is summarized. This overview shows how the occupation developed in size in the 
period between approximately 1670 and approximately 1820. The date of 1670 follows from 
the time when the first chemists appeared on the scene in Amsterdam and Rotterdam. The 
date of 1820 has been chosen because around this time the number of independent chemists 
was greatly reduced by national medical legislation and regulations.

Chapter 7 covers the period 1670-1760, in which the occupation of the chemist evolved 
from a relatively small-scale distillation craft into a chemical manufacturing trade combined 
with a retail or wholesale function. During this period we see the phenomenon of union of 
labor as a next phase in the process of the formation of the occupation, that is to say that the 
chemist was going to sell related products in addition to chemicals, such as herbs, other sim-
plicia and dyes. Some chemists were also druggists, combining the chemical trade with herbs 
and other simple drugs. Chemist’s companies and shops were mainly found in Amsterdam 
and Rotterdam. These were export-oriented port cities, and chemists in these cities probably 
found their livelihood partly in exports to the colonies and medical supplies to ships. 

The context in which chemists operated changed in the course of the 18th century, as the 
rules between apothecaries, chemists and druggists began to be established in Amsterdam 
and Rotterdam. The number of apothecaries increased in Amsterdam. Many of them feared 
for their turnover, partly because of the sale of medicines by unauthorized persons. Apothe-
caries more strongly claimed the monopoly on composita and the dispensing of drugs. Nev-
ertheless, the Amsterdam Collegium Medicum took an indulgent attitude, and the chemists 
were left more or less at peace, as long as they did not deal too openly with the dispensing 
of compound medicines to the public. The number of chemists was still small, and many 
apothe caries in the city, unable or unwilling to prepare the medicines themselves, were only 
too happy to use the products and services of chemists.

In chapter 8, I show that the retail function of chemists increased in significance in the period 
1760-1795; the number of independent chemists rose sharply, especially in Amsterdam, and 
to a lesser extent in Rotterdam. They also focused on preparing compound medicines, which 
were sold directly to the public from the chemist’s shop on doctor’s prescription or over the 
counter. This can be regarded as another form of union of labor.

A number of explanatory factors can be identified for this development, the most impor-
tant of which is probably the medicalization process in the second half of the 18th century. 
Increased use of medicines, including self-medication and the use of proprietary and house-
hold remedies, was manifested in broad sections of the population. In contrast to the sup-
ply-driven (chemical) drug sales in the 17th century (by the doctors and apothecaries), a 
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more demand-driven drug need (by the customer) and a broader public appreciation for 
chemically prepared medicines arose. In principle, the apothecaries could have served this 
market, but in the 18th century there were probably too few apothecaries who were able or 
willing to make the chemical preparations. On the other hand, there were apothecaries, such 
as Schonck and D’Ailly, who wanted to distinguish themselves from their peers, and who 
fought against the downgrading of the apothecaries’ profession. Some of these reformist 
apothecaries, trained in chemistry, started with the chemical production of medicines, call-
ing themselves ‘apothecary and chemist’ from about 1785. In fact, they became the ‘competi-
tors’ of the independent unqualified chemists.

Chapter 9 deals with the period of the Batavian Republic (1795-1806) and the Kingdom of 
Holland (1806-1810), a troubled era with profound changes in constitutional and societal 
fields. Much new national, departmental and local legislation and regulations came into 
being, that would also affect the practice of chemists.

The growth of the independent chemist-shopkeeper continues. Supported by the liberal 
Zeitgeist of the patriotic movement, the abolition of the guilds in 1798 and the (supposed) 
freedom of professional practice that the patent law (1805) entailed, several Amsterdam 
chemists took a more self-confident attitude towards apothecaries than in the previous period. 
At a time when apothecaries’ medicines were expensive, partly because of the uncertainties 
and restrictions in the free trade and maritime shipping caused by the wars, the ‘common 
man’ benefited from lower prices offered by chemists, druggists and herbalists. In addition, 
the chemist continued to supply apothecaries and surgeons with compound medicines or 
their ingredients, especially in the smaller towns and rural areas.

National developments, with more attention to health care and the prevention of drug 
preparation by unauthorized persons, led to a clearer demarcation of the medical-pharma-
ceutical professions from 1799. Initiatives were made to give chemists an independent place 
in medical legislation and regulations, alongside apothecaries and druggists. The profession 
of the chemist as a maker and seller of chemicals was clearly recognized by 1810. However, 
his role as a preparer and retailer of compound medicines, or the ingredients for them, was 
progressively reduced by legislation and regulations to that of wholesaler or dealer of chem-
ical preparations for apothecaries or foreign trade.

Chapter 10, covering the period 1810-1820, shows the decline of the independent unqual-
ified chemist. The introduction of French pharmaceutical legislation in 1811-1812, during 
the French occupation of the Netherlands (1811-1813), entailed a registration requirement 
for all persons working in pharmacy. Anyone who sold compound medicines had to register 
or undergo an examination to practice as an apothecary or herbalist. An important source 
of income would therefore disappear for unqualified chemists. Most chemists in Amsterdam 
and Rotterdam did indeed get their certificate as apothecary or herbalist, others continued 
as druggist, wholesaler or manufacturer, or left the business. By 1820 the occupation of 
the independent chemist had practically died out in these cities. In regional centers such as 
Hoorn, Meppel, Dalfsen or Borne, the independent chemist was able to hold on for a little 
longer.
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The original rationale of chemists, namely the mastery of chemistry, would also be largely 
undermined after 1820, as chemistry became an integral part of the pharmaceutical training 
of apothecaries. As a result, the apothecaries now also mastered the chemical preparation of 
medicines. The niche profession of chemist had no longer a place in the pharmaceutical pro-
fessional field and there was apparently also no need for it anymore. 

In fact, three ‘chemical’ professions remained in the pharmaceutical supply chain: (1) the 
chemical manufacturer as a producer and, where appropriate, as a wholesaler of chemicals, 
which were prepared and supplied as bulk products by trade weight and which were not 
only used in medicine but also in the manufacturing crafts, (2) the apothecary who prepared 
compound chemical drugs and dispensed them to patients by medicinal weight, and (3) the 
druggist as a wholesale dealer of chemical preparations and dyes.

continuation of the chemist’s title in the 19th century

Chapter 11 explores how the term ‘chemist’ lived on in the 19th century amongst apothe caries 
and druggists. With the title ‘apothecary and chemist’, an apothecary could express that he 
prepared chemical medicines. With the emergence of chemical factories in the first half of 
the 19th century, which were to play a prominent role in the drug supply, the term ‘chemist’ 
increasingly came to mean ‘chemicus’ or ‘scheikundige’, that is: an expert in chemistry. With 
the title ‘apothecary and chemist’ the apothecary claimed that he was skilled in chemistry and 
could make the chemical preparations purer than provided by the chemical factories. With 
the designation ‘apothecary and chemist’, he could also distinguish himself from the ‘ordi-
nary’, less knowledgeable apothecaries. 

From about 1860-1870 a second shift in meaning took place. The academically trained 
chemists began to distinguish themselves by the title ‘chemicus’ or ‘scheikundige’ from less 
educated ‘chemists’. The term ‘chemist’ then becomes the designation for a professional 
group with a lower level of education, such as the chemical analyst in the laboratory of a 
sugar factory, or the chemically trained foreman in the sugar factory, similar to the term 
‘machinist’ (chief operator) in mechanical engineering.

the chemist – and his relationship to the apothecary – from a european 
perspective

The final chapter (chapter 12) compares the Dutch pharmaceutical occupational field with 
the situations in Germany, France and Great Britain. The chemists, as specialized small-
scale manufacturers of chemical and medicines, emerged as an occupation in all these four 
countries in the 17th century, and in all of the countries they partly arose from the distilla-
tion trade. In the Netherlands they were called ‘chymisten’, in Great Britain ‘chymists’, in 
Germany ‘Laboranten’ and in France ‘distillateurs en chymie’, or ‘chimistes’. As a wholesaler 
they supplied apothecaries, doctors and surgeons, and as a retailer-shopkeeper they often 
also supplied directly to the public. The extent to which these activities were allowed varied 
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from country to country, depending on the position of the apothecary, and the extent of reg-
ulation and supervision by the state, local authorities or health authorities. In all four coun-
tries there were, to a greater or lesser extent, conflicts and cases of ‘boundary-work’ about 
the preparation and trade of medicines between distillers and chemists on the one hand, and 
apothecaries on the other hand.

In Germany the Laborant was the most regulated. In France (Paris) the distillateurs en chy-
mie stood under supervision of the Mint. In Britain, everyone was free to settle as chemist and 
druggist until the mid-19th century. The apothecary’s field of activity had shifted in that coun-
try to that of ‘general practitioner’ in the medical field early on. This allowed the dispensing 
chemist to take over the role of the apothecary. 

At the end of the 18th century, the ideals of enlightenment and the French revolutionary 
principles of equality and freedom influenced the position of the apothecary in continental 
Europe for a shorter or longer period of time. More room was created for a free pharmaceu-
tical practice by non-apothecaries. However, the state’s responsibility for public health care 
from the late 18th century onwards ensured a (renewed and) central role for the apothecary 
in the preparation and dispensing of medicines. The ideas of economic liberalization and 
Gewerbefreiheit ensured however that the interests of druggists and producers of chemicals 
and medicines were also taken into account. In both the Netherlands, France and Germany 
the interests of the apothecary class, the state’s health policy and the economic interests of 
the pharmaceutical-chemical manufacturing industry constituted an area of conflicts and 
tension, which actually continues until this day.
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‘Chemist’ is een verouderd Nederlands woord voor ‘chemicus’ of ‘scheikundige’: iemand 
die verstand heeft van de scheikunde of de scheikunde beoefent. Tot in de 19e eeuw was de 
chemist ook de naam van een beroep: het was iemand die chemicaliën, met name chemi-
sche geneesmiddelen, produceerde en verkocht. Hij positioneerde zich zeker anderhalve 
eeuw (1670-1820) op de farmaceutische markt als zelfstandige leverancier van ‘chimicalia’ 
en medicijnen, naast de apotheker en de drogist. 

Tot enige vorm van institutionalisering van het chemistenberoep in de vorm van gere-
guleerde opleidingen, een corporatieve organisatievorm en een diplomastructuur is het in 
Nederland nooit gekomen. Dit zal een van de redenen zijn dat er over de chemisten heel 
weinig bekend is, en het beroep van de chemist in de historiografie van zowel de farmacie, 
de chemie als de geneeskunde tussen wal en schip is gevallen. In dit boek heb ik getracht 
in deze kennislacune te voorzien, door de beroepsgroep in kaart te brengen, en de opkomst, 
bloei en neergang van het beroep te beschrijven en te verklaren.

Een belangrijk thema in mijn studie was de analyse van relevante betekenis-inperkingen 
of -verschuivingen in de loop der eeuwen, zoals die tussen chemisten en alchemisten, che-
mische artsen en chemisten, chemisten en scheikundigen, en dergelijke. Een ander thema 
in het onderzoek was hoe het chemistenberoep zich verhield tot ‘aangrenzende’ beroepen 
als de apotheker en de drogist. Welke grensconflicten waren er tussen deze beroepsgroepen, 
en welke beroepsprofileringen hanteerden de groepen tegenover elkaar?

‘beroep’ en ‘beroepsvorming’

Om het proces van beroepsvorming te kunnen duiden zijn in Hoofdstuk 1 enige beschou-
wingen gewijd aan wat onder een beroep verstaan wordt, en wordt er een aantal begrippen 
rond beroepsvorming geïntroduceerd. Het chemistenberoep, ontstaan in 17e eeuw, kan 
gezien worden als een ambacht of nijverheid, getypeerd door een gespecialiseerde bezigheid 
(het produceren en verkopen van chemicaliën), en niet – zoals bij veel moderne beroepen – 
door de vooropleiding. Beroepen in de vroegmoderne periode ontleenden hun identiteit vaak 
ook aan beeldentaal. Ik heb mij in de studie met name gericht op geveltekens als uiting van 
beroepsidentiteit, omdat de chemisten een gemeenschappelijk embleem hadden in de vorm 
van een salamander in het vuur. 

In de economie wordt het ontstaan van nieuwe beroepen verklaard uit het verschijnsel 
van maatschappelijke en technische arbeidsdeling. In aansluiting op de typologie die de eco-
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noom Karl Bücher gaf in zijn klassieker Die Entstehung der Volkswirtschaft (1893) heb ik een 
aantal vormen van arbeidsdeling onderscheiden die behulpzaam waren bij het verklaren van 
het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het chemistenberoep, namelijk: beroepsvorming 
en beroepsdeling of specialisatie. Terwijl het bij arbeidsdeling gaat om de scheiding van taken, 
onderkende Bücher dat taken soms ook weer verenigd worden. Dit werkte hij uit tot het con-
cept van arbeidsvereniging. Hieronder verstaat hij de samenvoeging van verschillende werk-
zaamheden of beroepssoorten in één persoon, bijvoorbeeld een producent die verschillende 
andere producten gaat fabriceren, of productie verbindt met (detail)handel of persoonlijke 
dienstverlening. Hiermee wordt bereikt dat een ambachtsman zijn capaciteiten en beschik-
bare tijd ten volle benut.

Een beroep wordt verder gekenmerkt door de beroepstitel. De beroepstitel is meestal vol-
doende expliciet om een vaardigheid of werkzaamheid kenbaar te maken; ‘chemist’ verwijst 
naar een beoefenaar van de chemie. Beroepstitels kunnen in de loop van de tijd veranderen, 
en het is niet uitgesloten dat dit ook speelde bij de titel ‘chemist’. Producenten van chemica-
liën konden deze titel gaan gebruiken omdat deze een hogere status uitdrukte dan andere 
beroepstitels die op dat moment gangbaar waren. Het in kaart brengen van de voorgeschie-
denis van de chemist kan dus niet los worden gezien van de ontwikkeling van het gebruik 
van de term ‘chemist’, of zelfs van de term ‘alchemist’. 

De vestiging of expansie van een beroep gaat in het algemeen gepaard met het bezetten 
c.q. uitbreiden van een eigen territorium, met noodzakelijkerwijs repercussies voor de ter-
ritoria van de ‘aangrenzende’ beroepen. Gieryn heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw het 
concept van ‘boundary-work’ voorgesteld en uitgewerkt, voor het verklaren van het feno-
meen, of probleem, van het optrekken, vergroten en verdedigen van grenzen en demarcaties 
tussen kennisvelden. Wetenschappers concurreerden onderling en met niet-wetenschappers 
in een voortdurend gevecht om financiële middelen, invloed en autoriteit. Het boundary-work 
model is bruikbaar om bijvoorbeeld demarcaties en grensconflicten tussen chemisten en 
apothekers, of tussen ‘chymici’ en ‘alchimisten’ te verklaren. 

onderzoeksmethoden (hoofdstuk 1)

Geconfronteerd met een vrijwel totaal ontbreken van historiografische studies naar het che-
mistenberoep, moest ik voldoende en geschikt bronnenmateriaal vinden. Voor de ontwikke-
ling van de chemie en hoe een bepaald begrip werd gebruikt in een bepaalde periode kon ik 
terecht in de secundaire bronnen. Maar voor de beroepsgeschiedenis en de praktijken van 
chemisten was van begin af aan duidelijk dat er in de secundaire literatuur weinig te vinden 
zou zijn. Hiervoor was ik in de eerste plaats aangewezen op archiefonderzoek. Een tweede 
belangrijke bron vormde de advertenties van chemisten in de kranten uit de 17e-19e eeuw, 
waarvoor ik de digitale krantenbank Delpher van de Koninklijke Bibliotheek kon raadplegen. 
Vanuit deze bronnen heb ik in eerste instantie een zo breed mogelijk populatie van personen 
samengesteld, die zich in Nederland op de een of andere manier met de productie of verkoop 
van chemicaliën of chemische medicijnen bezig hielden. Het resulteerde in een ‘collectieve 
biografie’ van chemisten, die ik als Bijlage 2 bij dit boek opgenomen heb.
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De ‘collectieve biografie’ bood vervolgens een persoonsgerichte benadering, en opende de 
weg naar toepassing van de zogenaamde ‘prosopografische methode’. Met een prosopogra-
fisch onderzoek kunnen gemeenschappelijke kenmerken opgespoord worden van een groep 
personen die zich wat betreft beroep, functie of sociale status enzovoorts onderscheiden 
van de rest van de samenleving. Met de prosopografische aanpak heb ik mij gericht op een 
analyse van die maatschappelijk-economische aspecten die duidelijk typerend waren voor 
de beroepsuitoefening van de chemisten, namelijk opleiding, inkomenspositie, sociale net-
werken en professionele verbanden, uiterlijke kenmerken/beroepsidentiteit en maatschap-
pelijke status. Daarnaast is er ook gekeken naar structurele en institutionele kenmerken en 
indicatoren, zoals taalgebruik en terminologie (opduiken van nieuwe namen en termen), 
publicatie van leerboeken voor chemisten, vermeldingen uit de vroegmoderne periode over 
de chemist als zelfstandige beroepsbeoefenaar, wet- en regelgeving rond apothekers en aan-
verwante beroepen (zoals distillateurs), waarin chemisten worden genoemd.

de voorgeschiedenis van de chemisten

In deel 1 van dit boek (hoofdstukken 2 tot en met 4) behandel ik de voorgeschiedenis van 
de chemisten in de 16e en 17e eeuw. In hoofdstuk 2 is nagegaan wat we ons moeten voor-
stellen bij het ‘vakgebied’ van de (al)chemie rond 1600. Het woord ‘chemist’ (of ‘chymist’ 
in de oude spelling) stamt in Europa af van ‘alchemist’, net zoals ‘alchemie’ in etymologi-
sche zin de voorloper is van ‘chemie’. Vanaf het midden van de 17e eeuw werd, binnen het 
brede veld van de (al)chemie, het deel dat zich met de metaaltransmutatie bezig hield steeds 
vaker ‘alchemie’ genoemd, terwijl de andere deelterreinen van de (al)chemie, met name de 
medisch-chemische richting, zonder het voorvoegsel ‘al’ bekend waren. Vanaf dat moment 
worden de verschillen tussen de begrippen alchemie en chemie soms expliciet benoemd. 

‘(Al)chemist’ was in de 16e eeuw nog geen beroep of een vak waarvoor men kwalifica-
ties vanuit universiteiten of gildes kon verkrijgen. Een ieder die op één of meerdere van de 
onderscheiden deelterreinen van de (al)chemie actief was kon zich (al)chemist noemen, of 
zo aangeduid worden door anderen. (Al)chemisten konden werkzaam zijn in verschillende 
sociale milieus en beroepsstructuren: in het ambachtelijke kleinbedrijf, als distillateur, als 
functionaris in mijnbouwgebieden, in dienst van een beschermheer, als stadsarts, of als 
rondreizende ‘goudmaker’ of heelmeester. Als technische ambachtsman kon de (al)chemist 
expert zijn op verschillende gebieden: metallurgie, glas-, keramiek-, of kleurstoffenfabricage, 
vervaardiging van gedistilleerde en gesublimeerde producten, of geneesmiddelen. Deze 
ambachtslieden beheersten verschillende chemische technieken, en speelden soms een rol 
bij innovaties binnen deze ambachten. 

Het distillateursberoep was van oudsher nauw verbonden met de (al)chemie, waarbij dis-
tillateurs de ‘essentie’ uit geneeskrachtige kruiden wonnen. Vaak zijn de distillateur en de 
(al)chemist dezelfde persoon. Deze relatie werd versterkt door de opkomst van de chemiatrie 
in de eerste helft van de 17e eeuw, dat wil zeggen de richting in de geneeskunde, gebaseerd 
op de leer van Paracelsus, die uitging van de behandeling van ziekten door het toedienen van 
chemisch bereide geneesmiddelen. De (al)chemie stond vanaf eind 16e eeuw steeds meer in 
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het teken van, en beperkte zich in de 17e eeuw feitelijk tot, de bereiding van geneesmidde-
len. Aanvankelijk waren de chemische geneesmiddelen het specifieke domein van medici, 
en hun geneeskunde was daarom chemisch georiënteerd. Deze chemische artsen (ook wel 
genoemd ‘spagyrische artsen’, ‘spagyristen’ of ‘chemiatrici’) gaven er vanaf ongeveer 1600 
steeds vaker de voorkeur aan zich ook ‘chymist’ of ‘chymicus’ te noemen, ter onderscheiding 
van de traditionele ‘Galenisten’.

In de Noordelijke Nederlanden was vooral de paracelsische (al)chemia medica de drij-
vende kracht in de ontwikkeling van de (al)chemie in de 16e en 17e eeuw. 

acceptatie van chemische geneesmiddelen in nederland

In hoofdstuk 3 is de paracelsische beweging voor de Nederlanden in beeld gebracht, die 
beschouwd kan worden als een belangrijke ‘push-factor’ voor het ontstaan van een markt 
voor chemische geneesmiddelen. Voor zover kan worden nagegaan, waren er in de Neder-
landen na 1600 geen heftige debatten (meer) tussen voor- en tegenstanders van de paracel-
sische filosofie en geneeskunde. Het lijkt erop dat, net zoals dat in Engeland het geval was, 
het grootste deel van de Nederlandse artsen de praktische voordelen van de nieuwe chemi-
sche medicijnen accepteerde. Vanaf de jaren dertig van de 17e eeuw is er ook een breder 
gedragen gebruik van chemische geneesmiddelen te constateren door praktiserende medici 
en apothekers. De eerste Amsterdamse farmacopee (1636) bevatte een aantal typische che-
miatrische bereidingen. 

De belangstelling voor en de acceptatie van chemische geneesmiddelen nam in de peri-
ode 1645-1700 sterk toe. Mensen als Van Helmont en Dele Boë Sylvius speelden hierbij een 
belangrijke rol. Vervolgens bood de introductie van de chemie op de medische faculteiten 
van Nederlandse universiteiten en athenea de mogelijkheid voor (toekomstige) artsen en 
apothekers en andere geïnteresseerden om kennis te nemen van en zich te oefenen in de 
chemie –- met name de bereiding van chemische geneesmiddelen. 

Tegen het midden van de 17e eeuw was de chemiatrie gerespecteerd geraakt voor wat 
betreft zijn farmaceutische betekenis en verscheen er een grote hoeveelheid praktische 
chemische handleidingen, leerboeken en traktaten, ook als vertalingen, die bijna allemaal 
procedures, technieken en recepten bevatten die betrekking hadden op de bereiding van che-
mische geneesmiddelen, met een duidelijk didactisch doel. In de farmacopees is er een gelei-
delijke assimilatie van ‘chymische geneesmiddelen’ naast de ‘galenische geneesmiddelen’. In 
de Nederlandse koloniën waren de chemische medicijnen rond 1660 al volop in gebruik, en 
ook op de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie vormden zij onderdeel van de 
scheepsmedicijnkisten. Kortom: er begon zich tweede helft 17e eeuw een markt te vormen 
voor gespecialiseerde fabrikanten en leveranciers van chemische medicijnen. 
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de opkomst van de chemist

In hoofdstuk 4 heb ik geanalyseerd hoe de beroepsgroep van de chemisten zich, als gespe-
cialiseerde medicijnbereiders, ontwikkelde uit andere beroepsgroepen (apothekers, dis-
tillateurs, sterkwatermakers, drogisten), die zich in de 17e eeuw allemaal aanboden op de 
zich snel ontwikkelende markt voor chemische medicijnen. Chemie en spagyrica kregen 
in de 17e-eeuw als gevolg van het paracelsisme en de chemische geneeskunde een enorme 
boost, het werden modetermen. De hiermee verbonden chemisch-medische praktijken gin-
gen tevens interfereren met praktijken die vóór 1600 weliswaar als (al)chemisch werden 
beschouwd, maar toen (nog) niet door de ambachtslieden onder term ‘chymie’ bedreven wer-
den, zoals het distilleren van fijne wateren en elixers, het bereiden van zuren, het scheiden 
van goud en zilver uit munten en penningen, het maken van kristal, spiegels, vernis, lak-
ken en verfstoffen. Vanaf circa 1645 begonnen sommige van de beoefenaren van deze prak-
tijken, namelijk de distillateurs van elixers en extracten, de ‘sterkwaterstokers’ (distillateurs 
van salpeterzuur en zwavelzuur) en de sublimaatmakers (producenten van kwikproducten) 
zich ‘chemisch distillateur’ en vervolgens (vanaf circa 1670) ‘chymist’ te noemen. Vanuit een 
‘chymistwinkel’ gingen zij niet alleen zuren, kleurpigmenten, en dergelijke, maar ook gedis-
tilleerde medicijnen en andere ‘chymicalia’ verkopen. De ‘chymist’ verbond als het ware de 
klassieke activiteiten van de (al)chemie met die van de op dat moment ‘moderne’ medische 
chemie. In de niche tussen medici, apothekers en waarschijnlijk ook drogisten, worden zij 
toeleverancier van doctoren, chirurgijns en apothekers.

Geleidelijk aan ontstond hieruit de beroepsgroep van de chemisten. De (zelfstandige) che-
mist kwam eind 17e eeuw dus vooral voort uit de distillatienijverheid, en vond zijn bestaans-
recht in het feit dat het merendeel van de apothekers niet in staat of geïnteresseerd was de 
chemicaliën zelf te fabriceren. 

de salamander

Het samenkomen en verbinden van de betekenislijnen en praktijken van de (al)chemie met 
die van het nieuwe chemisten-ambacht, maar ook het voortleven van de oude beeldentaal van 
de (al)chemie in de 17e eeuw, worden treffend geïllustreerd door de symboliek die door de 
verschillende chemische beroepsbeoefenaren gebruikt werd: de salamander. In hoofdstuk 5 
heb ik nagegaan, in de vorm van een Excurs, wat de symboliek en emblematiek van de sala-
mander is, waarom de Nederlandse chemisten dit dier kozen als hun beroepsmerk, en wie 
de eerste was die het gebruikte, voor zover bekend.

De salamander werd in de (al)chemie regelmatig gebruikt als symbool van het vuur, of 
als metafoor voor de laatste fase in het proces van het maken van de steen der wijzen of een 
andere chemische substantie, waarbij de kleur rood in de chemische reactie zichtbaar werd. 
Deze laatste fase, wanneer de ‘gefixeerde roodheid’ is verkregen, noemde men ‘de toestand van 
de salamander’. Bij de bereiding van sterkwater spraken de chemische leerboeken over ‘bloed 
van de salamander’, de rode damp die bij distillatie van salpeterzuur vrijkomt en condenseert 
in de sublimatie. Het lijkt plausibel te veronderstellen dat sterkwaterstokers in de 17e eeuw 
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om deze reden de salamander als uithangteken kozen. Vanuit de distillateurs en sterkwater-
stokers ging de salamander als uithangteken over naar de chemisten, de bereiders van ‘chymi-
calia’. De uitgave in 1680 door de Amsterdamse uitgever Jan ten Hoorn van de vertaling van 
het chemische leerboek van Lancilotti, Guida alla Chimica, onder de titel De Brandende Sala-
mander – waarbij de term salamander dus niet in de Italiaanse titel voorkomt – laat zien dat 
de salamander zich toen reeds als beeldmerk van de Amsterdamse chemisten had gevestigd. 
De titel zal op zijn beurt weer aan de verdere verspreiding van de salamander als herkennings-
teken van chemisten hebben bijgedragen. Met een salamander, symbool van het chemische 
geneesmiddel, konden de chemisten zich onderscheiden van de apothekers met hun vijzel, 
de drogisten met hun gaper, en de distillateurs-brandewijnbranders met hun distilleerketel.

ontwikkeling van de beroepsgroep

In de hoofdstukken 6 tot en met 12 heb ik de periode 1670-1820 beschreven, wanneer men 
kan spreken van een ‘beroepsgroep’. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de chemisten 
samenwerkten in een professioneel verband, terwijl zij in ieder geval geen eigen beroepsor-
ganisatie hadden, kan men toch van een identificeerbare beroepsgroep spreken. Bij bepaalde 
groepen chemisten bestonden sociale netwerken gebaseerd op familierelaties of de religi-
euze gemeenschap waartoe zij behoorden.

In hoofdstuk 6 geef ik eerst een samenvatting van de omvang van chemistenpopulatie in 
een aantal steden in Nederland. Uit dit overzicht blijkt hoe de beroepsgroep in de periode 
tussen circa 1670 en circa 1820 in omvang groeide. De datum van 1670 volgt uit het tijd-
stip waarop de eerste chemisten in Amsterdam en Rotterdam op het toneel verschenen. De 
datum van 1820 is gekozen, omdat rond deze tijd het aantal zelfstandige chemisten sterk was 
verminderd door landelijke geneeskundige wet- en regelgeving. 

Hoofdstuk 7 behandelt de periode 1670-1760, waarin het chemistenberoep evolueerde van 
een relatief kleinschalige distillatienijverheid naar een productiebedrijf van chemicaliën 
gecombineerd met een winkel-, grossiers- of groothandelsfunctie. In deze periode zien we 
het verschijnsel van arbeidsvereniging als fase in het beroepsvormingsproces, dat wil zeg-
gen dat de chemist naast chemicaliën ook aanverwante producten ging verkopen, zoals 
drogerijen, andere simplicia en verfwaren. Sommige chemisten waren tevens drogist, en 
combineerden de chemicaliënhandel met handel in kruiden en andere enkelvoudige genees-
middelen. Chemistenbedrijven en -winkels waren vooral te vinden in Amsterdam en Rotter-
dam. Dit waren op export gerichte havensteden, en chemisten in deze steden vonden hun 
bestaan waarschijnlijk mede in de export naar de koloniën en levering aan de scheepvaart. 

De context waarin chemisten opereerden veranderde in de loop van de 18e eeuw, doordat 
er in Amsterdam en Rotterdam een begin werd gemaakt met het vastleggen van de spelre-
gels tussen apothekers, chemisten en drogisten. Het aantal apothekers nam in Amster-
dam toe. Velen van hen vreesden voor hun omzet, mede vanwege de medicijnverkoop door 
onbevoegden. Apothekers claimden nadrukkelijker het monopolie op de composita en de 
recept-geneesmiddelen. Toch nam het Amsterdamse Collegium Medicum een toegeeflijke 
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houding aan, en de chemisten werden min of meer met rust gelaten, zolang ze zich niet al te 
openlijk bezig hielden met de verkoop van samengestelde medicijnen op doktersrecept aan 
particulieren. Het aantal chemisten was nog gering, en veel apothekers in de stad, die zelf 
niet in staat waren of geen lust hadden om de geneesmiddelen in een eigen laboratorium te 
bereiden, maakten maar al te graag gebruik van de producten en diensten van chemisten.

In de periode 1760-1795 (hoofdstuk 8) laat ik zien dat de retail-functie van de chemisten in 
betekenis toenam; het aantal zelfstandige chemisten steeg sterk, met name in Amsterdam, 
en in mindere mate Rotterdam. Zij gingen zich ook richten op het bereiden van samenge-
stelde medicijnen, die al of niet op doktersrecept aan het publiek verkocht werden vanuit 
een chemistwinkel. Dit kan men beschouwen als een volgende vorm van arbeidsvereniging. 

Er kunnen voor deze ontwikkeling een aantal verklarende factoren aangewezen worden, 
waarvan de belangrijkste waarschijnlijk het medicaliseringsproces in de tweede helft 18e 

eeuw is. Een toegenomen medicijnengebruik, waaronder ook zelfmedicatie en gebruik van 
geheimmiddelen en huismiddeltjes, manifesteerde zich in brede lagen van de bevolking. In 
tegenstelling tot de aanbod-gestuurde (chemische) medicijnverkoop in de 17e eeuw (vanuit 
de artsen en apothekers), ontstond er dus een meer vraag-gestuurde medicijnbehoefte (van-
uit de klant) en een bredere waardering bij het publiek voor op chemische wijze bereidde 
geneesmiddelen. In principe hadden de apothekers deze markt kunnen bedienen, maar er 
waren in de 18e eeuw vermoedelijk te weinig apothekers die de chemische preparaten zelf 
konden, of wilden maken. Anderzijds waren er apothekers, zoals Schonck en D’Ailly, die 
zich juist wilden onderscheiden van hun beroepsgenoten, en die streden tegen de verwa-
tering van het apothekersberoep. Een aantal van deze hervormingsgezinde, en in de che-
mie geschoolde apothekers begonnen met de chemische productie van geneesmiddelen, en 
noemden zich vanaf circa 1785 ‘apotheker en chemist’. Zij werden in feite de ‘concurrent’ 
van de zelfstandige ongediplomeerde chemisten.

Hoofdstuk 9 gaat in op de periode van de Bataafse Republiek (1795-1806) en het Koninkrijk 
Holland (1806-1810), een onrustig tijdperk met ingrijpende veranderingen op staatkundig 
en maatschappelijk gebied. Er gebeurde van alles op het vlak van de landelijke, departemen-
tale en lokale wet- en regelgeving dat ook de beroepsuitoefening van de chemisten zou raken. 

De groei van de zelfstandige chemist-winkelier zet zich door. Gesteund door de liberale 
tijdgeest van de Patriottische beweging, de afschaffing van de gilden in 1798 en de (veron-
derstelde) vrijheid voor beroepsuitoefening die het patentrecht (1805) met zich meebracht, 
stelden verschillende Amsterdamse chemisten zich zelfbewuster op tegenover apothekers 
dan in de voorgaande periode. In een tijd waarin de geneesmiddelen van apothekers duur 
waren, mede door de onzekerheden en beperkingen in de vrije koophandel en zeevaart als 
gevolg van de oorlogen, was de ‘gemene man’ gebaat bij lagere prijzen die door chemisten, 
drogisten en kruidenwinkeliers geboden konden worden. Daarnaast bleef de chemist de toe-
leverancier van apothekers en chirurgijns van samengestelde medicamenten of de ingredi-
enten daarvoor, met name in de kleinere steden en op het platteland.

Landelijke ontwikkelingen, met meer aandacht voor de gezondheidszorg en het tegen-
gaan van medicijnbereiding door onbevoegden, leidden vanaf 1799 tot een duidelijker 
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afbakening van de medisch-farmaceutische beroepen. Er werden aanzetten gedaan om de 
chemist een zelfstandige plek in de geneeskundige wet- en regelgeving te geven, naast de 
apotheker en de drogist. Het beroep van chemist als producent en verkoper van chemicaliën 
was tegen 1810 zonder meer erkend. Zijn rol als ‘artsenijmenger’ en detaillist van samenge-
stelde geneesmiddelen, of de ingrediënten daarvoor, werd in de wet- en regelgeving echter 
steeds verder teruggedrongen tot die van grossier of groothandelaar van chemische prepara-
ten ten behoeve van de apothekers of de buitenlandse handel.

Hoofdstuk 10, dat de periode 1810-1820 omvat, laat de neergang van de zelfstandige ongedi-
plomeerde chemist zien. De invoering van de Franse farmaceutische wetgeving in 1811-1812 
bracht een registratieplicht voor alle in de farmacie werkzame personen met zich mee. Ieder-
een die samenstelde geneesmiddelen verkocht moest zich laten registreren of zich laten exa-
mineren tot apotheker of kruidkundige (herborist). Voor ongediplomeerde chemisten zou 
daarmee een belangrijke inkomstenbron verdwijnen. De meeste chemisten in Amsterdam 
en Rotterdam lieten zich inderdaad tot apotheker of herborist diplomeren, of gingen verder 
als drogist, groothandelaar of fabrikant. Tegen 1820 was het beroep van de zelfstandige che-
mist in deze steden praktisch uitgestorven. In regionale centra als Hoorn, Meppel, Dalfsen 
of Borne, kon de zelfstandige chemist zich wat langer handhaven.

De oorspronkelijke bestaansgrond van de chemisten, namelijk de beheersing van de che-
mie, zou na 1820 ook grotendeels ondergraven worden, doordat de chemie een integraal 
onderdeel van de farmaceutische opleiding van apothekers werd. Daardoor beheersten nu 
ook de apothekers de scheikundige bereiding van geneeskundige preparaten. Aan het niche-
beroep van de chemist was in het farmaceutische beroepenveld geen plek meer en er was 
kennelijk ook geen behoefte meer aan.

Er bleven in feite drie ‘chemische’ beroepen over in de geneesmiddelenvoorziening: (1) de 
scheikundig fabrikant als producent en eventueel groothandelaar van chemicaliën, die in het 
groot werden bereid en afgeleverd volgens handelsgewicht en niet alleen in de geneeskunde 
maar ook in de nijverheid in gebruik waren, (2) de apotheker die samengestelde chemische 
geneesmiddelen bereidde en volgens medicinaal gewicht uitgaf aan patiënten, en (3) de dro-
gist als grossier van scheikundige preparaten en verfwaren.

voortleven van de chemistentitel in de 19e eeuw

In hoofdstuk 11 heb ik nagegaan na hoe de term ‘chemist’ in de 19e eeuw verder voortleefde 
bij apothekers en drogisten. Met de titel ‘apotheker en chemist’ kon een apotheker tot uit-
drukking brengen dat hij chemische geneesmiddelen bereidde. Met de opkomst van de che-
mische fabrieken in de eerste helft van de 19e eeuw, die een prominente rol gingen spelen 
in de geneesmiddelenlevering, kreeg de term ‘chemist’ steeds meer de betekenis van ‘che-
micus’ of ‘scheikundige’. De apotheker claimde met de titel ‘apotheker en chemist’ dat hij 
kundig was in de scheikunde, en de chemische preparaten zuiverder kon maken dan de che-
mische fabrikant. Zij konden zich door de aanduiding ‘apotheker en chemist’ onderschei-
den van de ‘gewone’, minder deskundige apothekers. Vanaf circa 1860-1870 vindt een tweede 
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betekenisverschuiving plaats. De academisch opgeleide scheikundigen gaan zich dan door 
de titel ‘chemicus’ of ‘scheikundige’ onderscheiden van lager opgeleide ‘chemisten’. De 
term ‘chemist’ wordt dan de aanduiding voor een beroepsgroep met een lager opleidingsni-
veau, zoals de chemisch analist in het laboratorium van een suikerfabriek, en de chemisch-
geschoolde meesterknechten in de suikerfabrieken, vergelijkbaar met de ‘machinisten’ op 
werktuigkundig gebied. 

de chemist – en zijn verhouding tot de apotheker – in europees perspectief

Het slothoofdstuk (hoofdstuk 12) vergelijkt het Nederlandse farmaceutische beroepenveld 
met de situaties in Duitsland, Frankrijk en Groot-Britannië. De chemisten, als gespecia-
liseerde chemicaliën- en medicijnproducenten, kwamen als beroepsgroep in al deze vier 
landen in de 17e eeuw op, en ze kwamen in al die landen deels voort uit de distillatienij-
verheid. In Nederland heetten ze ‘chymisten’, in Groot-Brittannië ‘chymists’, in Duitsland 
‘Laboranten’ en in Frankrijk ‘distillateurs en chymie’, of ook wel ‘chimistes’. Ze leverden als 
groothandelaar aan apothekers, doctoren en chirurgijns, en als detaillist-winkelier vaak ook 
rechtstreeks aan het publiek. De mate waarin deze activiteiten mogelijk waren, verschilde 
van land tot land, afhankelijk van de positie van de apotheker, en de mate van regulering 
door en toezicht vanuit de overheid of de gezondheidsautoriteiten. In alle vier landen waren 
er dan ook in meer of mindere mate conflicten en gevallen van ‘boundary-work’ tussen dis-
tillateurs en chemisten aan de ene kant en apothekers aan de andere kant over de medicijn-
bereiding en -handel. 

In Duitsland was het laborantenvak het meest gereguleerd. In Frankrijk (Parijs) stonden 
de distillateurs en chymie’ onder toezicht van de Munt. In Groot-Brittannië kon iedereen zich 
tot halverwege de 19e eeuw als chemist & druggist vrij vestigen. Het werkterrein van de apothe-
cary had zich daar al vroeg verlegd naar dat van ‘general practitioner’ op medisch vlak. Hier-
door kon de dispensing chemist de rol van apotheker overnemen.

Eind 18e eeuw beïnvloedden de verlichtingsidealen en de Franse revolutionaire principes 
van gelijkheid en vrijheid de positie van de apotheker in continentaal-Europa gedurende kor-
tere of langere tijd. Er ontstond meer ruimte voor een vrije farmaceutische beroepsuitoefe-
ning door niet-apothekers. De staatsvorming en de verantwoordelijkheid van de staat voor de 
openbare gezondheidszorg vanaf eind 18e eeuw zorgde echter voor een (hernieuwde en) cen-
trale rol van de apotheker in de medicijnbereiding en -uitgifte. De ideeën van economische 
liberalisatie en Gewerbefreiheit zorgden er wel voor dat ook met de belangen van drogisten 
en chemische medicijnbereiders rekening werd gehouden. In zowel Nederland, Frankrijk 
en Duitsland vormden de belangen van de apothekersstand, het gezondheidspolitieke beleid 
van de staat en de economische belangen van de farmaceutisch-chemische industrie een 
spanningsveld, dat eigenlijk tot op de dag van vandaag voortduurt. 




