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Stellingen
behorende bij het proefschrift:

De chemist. De geschiedenis van een verdwenen beroepsgroep, 1600-1820

Henk Vermande

1  ‘Chemist’ was een hybride (beroeps)term. Enerzijds kon deze verwijzen naar een produ-
cent van of handelaar in chemische geneesmiddelen, anderzijds kon het een aandui-
ding zijn voor iemand die verstand had van de chemie.

2  De chemist was de voorloper van de farmaceutische groothandel en de chemisch- 
farmaceutische industrie.

3  De Nederlandse farmaceutische historiografie was tot voor kort sterk gericht op de ge-
schiedenis van het apothekersberoep, waarbij de verheerlijking van dat beroep vaak niet 
werd geschuwd. Mede daardoor bleef de bloeiende bedrijfstak van de chemisten buiten 
beeld. 

4  De invloed op de Nederlandse farmaciebeoefening van de Franse geneeskundige wet-
geving die in de periode 1811-1813 in Nederland van kracht was, wordt in de farmaciehis-
torische literatuur onderschat. 

5  De prosopografische benadering is een waardevolle methode voor sociaal-historisch 
onderzoek, maar kan ook leiden tot ‘open deuren’ en conclusies die eigenlijk evident 
zijn. 

6  De salamander-in-het-vuur als embleem van de chemische bereiding van geneesmidde-
len is uniek voor Nederland. 

7  Drogisterij ‘De Salamander’ op de Markt in Delft dient, als oudste nog in bedrijf zijnde 
drogisterij met een chemist-verleden, als cultureel erfgoed beschouwd te worden. 

8  Het woord ‘risico’ was oorspronkelijk een handelsterm, en is vermoedelijk terug te lei-
den naar het Arabische ‘rizq’. De Cairo-Geniza papers tonen aan dat ‘rizq’ in de elfde 
eeuw inderdaad al in Middel-Arabische teksten in een handelscontext werd gebruikt. 

9  Er zijn langzamerhand meer managementadviesbureaus die adviseren over toepassing 
van risicomanagement dan bedrijven en organisaties die het geïmplementeerd hebben. 

10  Nederland was in de jaren ’90 van de vorige eeuw, met het stelsel van prestatie-eisen 
voor bouwwerken van het Bouwbesluit, een van de grondleggers van het Europese sys-
teem van ‘essential characteristics’ en ‘performance levels’ van CE Markering voor 
bouwproducten. 

11  De stevigste stellingen staan in een magazijn.


