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In de beleving van het grote publiek is een apotheek geen winkel waar je geneesmiddelen

koopt, maar een verheven en wat geheimzinnig huis. Je geeft daar een stukje papier met on-

begrijpelijke krabbels af en wordt dan met een doosje of een flesje naar huis gestuurd om be-

ter te worden. Maar eigenlijk is dat onzin. Een apotheek is een gewoon bedrijf en de eigenaar

ervan een hard werkende middenstander. Aldus mevrouw Riek Wachters. En zij kan

het weten, want toen haar vader in 1949 overleed nam zij het beheer over van de

Leeuwen-Apotheek in de Leeuwenstraat. In de jaren vijftig ging de overheid zich

steeds meer bemoeien met de wijze waarop apotheken werden gerund en inge-

richt en mevrouw Wachters is er toen mee opgehouden. Maar de naam Leeu-

wen-Apotheek verdween daarmee niet uit Hilversum, want op de Gijsbrecht van

Amstelstraat bestond al sinds 1926 een tweede apotheek met die naam. Dat

kwam zo.

Twee Groningse dokterszonen en een Hilversumse apotheek

Er was een huisarts in Groningen die zijn patiënten bezocht in een koetsje zoals

het een deftige dokter betaamde. Het was Daan Wachters, de grootvader van

Riek en haar neef Theo, we praten over de negentiger jaren van de 19e eeuw. In

een periode van vier jaren kregen dokter Wachters en zijn vrouw vier kinderen.

De oudste was Jan, die geboren werd in 1892 en de jongste Herman, die het le-

venslicht zag in 1996. Daartussen zaten nog een dochtertje en een zoontje –

werd later arts in Culemborg – maar die zijn voor ons verhaal niet ter zake doen-

de. Het gaat om Jan en Herman. Niet lang na de geboorte van Herman stierf

moeder Wachters. Kort daarna hertrouwde dokter Daan en de uitbreiding van

het gezin ging nog even door. Tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en hun

tweede moeder wilde het evenwel niet erg vlotten. Nu was dat niet zo’n ramp,

want er waren voor recalcitrante pubers altijd nog kostscholen. En kinderen van

gegoede katholieke families gingen dan bij voorkeur naar de Jezuïeten van het

Canisius College in Nijmegen. Zo ook Jan en Herman Wachters. Bij de paters

kregen zij een uiterst degelijke middelbare schoolopleiding en een eveneens de-

gelijke opvoeding volgens de beste katholieke tradities. Zo rond 1910 kwam Jan

van school en besloot de richting van zijn vader op te gaan. Hij ging weliswaar

niet medicijnen studeren maar zijn keuze voor farmacie wees toch op belang-

stelling voor de medische hoek. Ondanks de nog altijd kille verhouding met zijn

stiefmoeder ging hij toch maar in Groningen studeren.

De Leeuwen-Apotheek
Geneesmiddelen en Goede Raad sinds 1898



Een paar jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit. Jan moest in militaire dienst

en ook Herman was met zijn 18 jaren net oud genoeg voor het soldatenleven.

Gedurende vier lange jaren hebben zij, en met hen duizenden jonge jongens, als

dienstplichtig soldaat aan de grens gelegen, wachtend op dingen die gelukkig

nooit gekomen zijn. Zo ver van de laboratoria en professoren in Groningen is

van studeren toen niet veel gekomen, maar Jan heeft daar in Brabant wel zijn

vrouw leren kennen. Is het een wonder dat hij er na zijn demobilisatie in 1919

weinig zin meer in had om de studie te hervatten? Hij wilde een baan hebben en

een gezin stichten. Ook vader Daan zag dat graag gebeuren en nog altijd het

liefst ver van Groningen. Toen hij in de gaten kreeg dat in Hilversum een apo-

theek te koop was, werden er snel knopen doorgehakt. Die apotheek was de

Volksapotheek in de Leeuwenstraat met als eigenaar de heer S.J. Lindenbergh, die

het bedrijf in 1898 had opgezet. Voor een bedrag van vijfduizend gulden kreeg

vader Daan voor zijn zoons de apotheek in handen. Omdat Jan en Herman zelf

geen apothekers waren dienden zij een zogeheten ‘provisor’ in dienst te nemen.

Een provisor was een afgestudeerde en volledig bevoegde apotheker, die de far-

maceutische kennis inbracht en er op toe moest zien dat alle handelingen in het

bedrijf medisch verantwoord waren. De eigenaar van de apotheek kon dan vol-

staan met het diploma ‘apothekers-assistent’. Nu was de vorige eigenaar Lin-

denbergh zelf ook geen apotheker geweest en hij had dus altijd met een provis-

or gewerkt, dr J.L.B. van der Marck. Die zat er overigens maar één dag per week

en runde gedurende de rest van de tijd een verffabriek in Nunspeet. Die provis-60 hht-ep 2001/2

Op een houten en een mes-
sing ‘pillenplank’ ligt links-
voor een houten ‘pillenteller’
voor twaalf pillen. Rechts-
voor ligt een opvouwbare
hoornen medicijnlepel en
hierachter een ‘kurkenboren-
scherper’ met een houten
handgreep. De uit palmhout
gedraaide ‘pillenschudder’
werd gebruikt om pillen te
vergulden of te verzilveren.
Een hoornen ‘pillenschudder’
geheel rechts en een zalfpot
met kurken deksel complete-
ren dit stilleven van antieke
instrumenten van de apothe-
ker (foto Tableau, jr 22, nr. 6,
blz. 47)



or wilde het apothekerswerk in de Leeuwenstraat wel voortzetten en zo gebeur-

de het dat de twee gebroeders Wachters meteen aan de slag konden. 

Een nieuwe naam en een nieuwe zaak

Op het persoonlijke vlak ging het ook prima. Jan trouwde zijn Brabantse ver-

loofde en ging op de Groest wonen, boven de antiquair Frank. Ook Herman

stapte in de huwelijksboot en vestigde zich in de Leeuwenstraat boven de zaak.

Toen de apotheek goed begon te lopen zijn ze overigens snel verhuisd, Herman

naar de Wernerlaan en Jan naar de Javalaan. 

Het aantreden van de twee broers uit Groningen en het vertrek van de oprichter

Lindenbergh bracht in de bedrijfsvoering niet veel verandering teweeg. Wat het

meest opvalt was, dat Jan en Herman de

Volksapotheek direct na hun aantreden heb-

ben omgedoopt in Leeuwen-Apotheek. Her-

man’s zoon Theo Wachters: Ik ben er pas

onlangs achter gekomen dat de zaak oorspronke-

lijk een andere naam had. Ik denk dat mijn va-

der en oom de naam Leeuwen-Apotheek wat

chiquer vonden. 

Het apothekersvak beviel de gebroeders

Wachters zo goed dat zij reeds vijf jaar la-

ter op de Gijsbrecht van Amstelstraat een

filiaal openden. Jan bleef in de Leeuwen-

straat en Herman ging leiding geven aan

de nieuwe apotheek. Beide zaken werden

financieel in één firma ondergebracht.

Ook het nieuwe filiaal op de Gijsbrecht

De Volksapotheek die S.J. Lin-
denbergh in 1898 was be-
gonnen in de Hilversumse
Leeuwenstraat. In 1921 kocht
dokter Daan Wachters uit
Groningen de apotheek voor
zijn zoons Jan en Herman.



kreeg de naam Leeuwen-Apotheek. Het is overigens niet ondenkbaar dat de twee

broers elkaar in het nauwe pand aan de Leeuwenstraat wat voor de voeten gin-

gen lopen en dat ze liever elk een eigen ‘toko’ hadden. 

De tweede generatie treedt aan

Jan en Herman Wachters zijn niet oud geworden. Reeds tijdens de oorlogsjaren

begon Jan te sukkelen. Dochter Riek, in 1923 geboren op de Groest, was in 1941

begonnen in Utrecht farmacie te studeren maar moest reeds twee jaar later terug

naar huis om haar vader te helpen in de zaak. De studie werd opgegeven, maar

haar diploma als apothekers-assistente haalde zij nog wel. Toen vader Jan in

1949 overleed, voerde Herman de feitelijke directie over beide apotheken en

mocht Riek de dagelijkse leiding in de Leeuwenstraat overnemen, met een pro-

visor uiteraard. Herman Wachters bleef directeur van de inmiddels opgerichte
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Direct na de overname van
Lindenbergh’s Volksapotheek
hebben Jan en Herman
Wachters als nieuwe eigena-
ren de naam veranderd. Leeu-
wen-Apotheek klonk wat def-
tiger. (tenzij anders vermeld
zijn de foto’s uit part. coll.)

In 1926 begonnen de gebroe-
ders Wachters met een filiaal
op de Gijsbrecht van Amstel-
straat 125. Daar is de Leeu-
wen-Apotheek tot op de dag
van heden nog steeds geves-
tigd. Deze foto dateert uit het
begin van de jaren zestig,
voordat het pand in 1965
vooral intern drastisch werd
verbouwd.



Naamloze Vennootschap en bleef tevens het filiaal op de Gijsbrecht leiden tot

ook hij overleed in 1962. Zijn zoon Theo nam de leiding over. Evenals zijn vader

was Theo een gediplomeerd apothekers-assistent met bovendien grote ervaring

in de business. Als beheerder van het Dordtse filiaal van de OPG, de ‘Onderlinge

Pharmaceutische Groothandel’, had hij een goed inzicht ontwikkeld in de zake-

lijke kanten van het apothekersbedrijf. Theo had bijvoorbeeld een grote interes-

se in verkoopbevordering. Dat was eigenlijk frustrerend want een apotheker

doet zo iets niet. Zo is het in die kringen nog altijd ‘onethisch’ om reclame te

maken. Maar Theo had daar wat op gevonden. Tijdens het begin van de jaren ze-

stig was er in Hilversum volop expansie. Overal werd gebouwd en als het zo te

zien om grote bouwwerken ging, stapte hij naar een opzichter om na te gaan of

het misschien om de bouw van een bejaardenhuis ging en, zo ja, wie de direc-

teur van dat huis zou worden. Zo heb ik voor het filiaal in de Gijsbrecht een hoop klan-

ten binnengehaald, aldus Theo, zonder ruzie met mijn collega’s te krijgen.

Een apotheek wordt eethuis

Riek Wachters kan dan wel spreken over hardwerkende middenstanders, een

apotheek heeft zich toch altijd onderscheiden van een gewone winkel. Tezamen

met artsen, ziekenhuizen, sanatoria, enzovoorts, vormen apothekers immers

het medische netwerk dat ons aller gezondheid op peil moet houden. Het is te-

recht en noodzakelijk dat de overheid zich intensief met dat netwerk bemoeit.

De overheid heeft daar zelfs een apart ministerie voor, dat thans onder leiding

staat van mevrouw Borst. Wat heeft tijdens de afgelopen eeuw die bemoeienis

voor de apotheker betekend? 

Daar is allereerst de regel dat de bereiding van de geneesmiddelen en de voor-
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De apotheek op de Gijsbrecht
was beslist ruimer van opzet
dan het pand in de Leeuwen-
straat waar het allemaal be-
gonnen is. Herman Wachters
met drie apothekers-assisten-
ten.

Jan Wachters.



opgeleide apotheker. Dit voorschrift zijn we al eerder in dit verhaal tegen geko-

men. Ook al genoemd zijn de richtlijnen van de overheid die voorschrijven hoe

het apothekerspand ingericht dient te worden. Voor de bereiding van de medi-

cijnen en de controle op de zuiverheid van de ingrediënten is een goed toegerust

laboratorium nodig. Ook kwamen er eisen met betrekking tot de opslag van die

ingrediënten. Vluchtige vloeistoffen zoals ether en aceton gingen in een aparte

ruimte, sera en vaccins in de koeling en vergiften in de gifkast. 

In het pand aan de Leeuwenstraat waren al die voorzieningen niet meer te ver-

wezenlijken. De winkeliers van het centrum waren aan de rand van de stad gaan64 hht-ep 2001/2

Herman’s zoon Theo Wach-
ters nam in 1962 de directie
van de twee Leeuwen-Apo-
theken over. Hij had de dage-
lijkse leiding van het bedrijf
in de Gijsbrecht, zijn nicht
Riek ‘runde’ de Leeuwen-
straat. Deze foto uit de jaren
zestig toont ‘apotheker Theo’
achter zijn balans bij het be-
reiden van een recept.



wonen en de klantenkring

was te klein geworden. Riek

Wachters trok hieruit de

consequenties en hield er in

1965 mee op. Het pand

waarin 44 jaar eerder haar

vader en haar oom waren

neergestreken en de Leeu-

wen-Apotheek geboren werd,

ging over in andere handen.

Koper was Mr. Wong, de ei-

genaar van het bloeiende

restaurant Maan Wah, dat

gevestigd was aan de over-

kant van de Leeuwenstraat

en dat wilde uitbreiden.

Even eerder had de heer

Wong ook het pand van Riek’s buurman kunnen kopen, de ijzerhandel Van We-

tering, en ook als restaurant ingericht. 

Riek wordt drogist en Theo gaat de verkoop in

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en nog hetzelfde jaar was Riek

Wachters back in business. Niet met een apotheek maar ditmaal met een drogiste-

rij, die ze gekocht had van Oolgaard Snijder op de Gijsbrecht. Daar zat ze opeens

schuin tegenover haar neef Theo, die dat nooit zo leuk gevonden heeft. Een dro-

gisterij is natuurlijk heel wat anders dan een apotheek, maar toch ...

Theo zat ondertussen ook niet stil. In 1967 verkocht hij de apotheek aan me-

vrouw Kok-Minderhoud, gevestigd op de Loosdrechtseweg. Er ontstond een vrij

omvangrijke apothekers-groep met twee bedrijven op de Gijsbrecht, één op de

Loosdrechtseweg en met twee filialen in de zich snel uitbreidende Kerkelanden.

In deze groep deed Theo de acquisitie, het contact met de acht bejaardentehui-

zen en het personeelsbeleid. Aanvankelijk bleef hij opereren vanuit de Gijbrecht

van Amstelstraat 125, in 1975 werd hij overgeplaatst naar de Loosdrechtseweg

en volgde Barthold Reinders hem op als beherend apotheker in de Leeuwen-Apo-

theek. In 1993 met ging Theo Wachters met pensioen.

Riek Wachters is tien jaar drogist geweest. Ze vond het

leuk, hield van het zakenleven en hoefde niet meer tij-

dig te zorgen voor provisors en dergelijke. Toch is ze

er mee opgehouden. Een winkelier behoort zijn klan-

ten staande te ontvangen maar door haar kwetsbare

knieën kon zij dat niet lang volhouden. Ook econo-

In de jaren vijftig begon de
overheid ook eisen te stellen
aan de inrichting van het la-
boratorium. In de Leeuwen-
straat waren daar niet veel
mogelijkheden voor.
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misch werd het steeds moeilijker. In de ja-

ren ’70 kwamen de winkelketens steeds

meer op, ook in de drogisterij. Dank zij

hun grootschalige bedrijfsvoering konden

het Kruidvat, de ETOS en dergelijke bedrij-

ven een assortiment bieden waartegen de

kleine zelfstandigen niet waren opgewas-

sen. Vanaf 1975 heeft Riek nog enkele ja-

ren de administratie en de nachtdienst ge-

daan voor apotheker Leefers in Huizen. 

De Leeuwen-Apotheek nu en straks

De Leeuwen-Apotheek is inmiddels weer uit het

grotere geheel los gemaakt en was tot voor

kort in handen van apotheker B.G. Rein-

ders. Begin van dit jaar heeft die de zaak ver-

kocht aan zijn ‘confrère’ J.C.L. van Com-

menée. Van ‘provisors’ is geen sprake meer.

De eigenaren zijn tegenwoordig zelf ge-

certificeerde apothekers. Alhoewel, het

komt voor dat een vrijkomende apotheek

wordt opgekocht door een groot bedrijf als

bijvoorbeeld de OPG, u weet wel die groot-

handel in geneesmiddelen. En die zet dan

een zogeheten beherend apotheker in de

zaak, een ontwikkeling die in de richting

gaat van de vroegere provisoren.
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Riek’s herinneringen aan de Leeuwenstraat
Als het hard geregend had liep de Leeuwenstraat gewoon onder water. Zeker de kelders. Dat ge-
beurde zo twee maal per jaar.Wij zeiden altijd dat het water van Trompenberg kwam. Het zat vol
met dennennaalden. Denkend aan de Leeuwenstraat zie ik ook nog die honderden Avro-leden voor
me op weg naar de ‘Bonte Dinsdagavond Trein’. Ze kwamen aan met de trein en marcheerden met
muziek voorop via de Leeuwenstraat, Groest en het Melkpad naar de Avro-studio op de ’s-Grave-
landseweg. De ene week was het de politiekapel, de andere week de harmonie van de PTT. Als jong
meisje vond ik dat prachtig. Nare herinneringen staan misschien wel het scherpst in het geheugen
gebrand. Januari 1945 werd onze buurman Gerrit van Wetering in zijn huis opgepakt en door
twee mannen meegevoerd. Het gebeurde via de achteruitgang en het fietsenpaadje dat achter de
huizen van de Leeuwenstraat naar de Groest voerde. Ik zie nog hoe zijn vrouw hem achterna hol-
de met een jas, want het was bitter koud. Een paar weken later is Van Wetering gefusilleerd. Ik
was toen met mijn 22 jaar al wat ouder en een beetje gehard door het vele koerierswerk dat ik deed,
maar dat beeld van buurman Gerrit zal ik altijd bij mij blijven dragen.

Voor een passende inrichting
van de opslag van voorraden
en ingrediënten zou in de
Leeuwenstraat zwaar geïn-
vesteerd moeten worden. Ge-
geven de beperkte perspectie-
ven van de apotheek aldaar
was dat niet verantwoord.



Wij vroegen de heer Reinders wat zo de

laatste tijd in de apothekerswereld was

veranderd en welke veranderingen op

hem de meeste indruk gemaakt hadden.

De computer, zei hij zonder aarzeling. En

natuurlijk de opmars van de voorverpakte ge-

neesmiddelen. Maar dat ging eigenlijk lang-

zaam en geleidelijk. De computer daarentegen

heeft in zeer korte tijd de werkwijze in de apo-

theek drastisch gewijzigd. Maar door die com-

puter zijn we beslist tot meer efficiëntie in staat.

De financiële afwikkeling met al die verschillen-

de verzekeringsmaatschappijen zou met de hand

niet te doen zijn geweest. Wat is er nog over

van het oude handwerk als pillen draaien

en poeders vouwen? Weinig! Wat we nog zelf

doen is het bereiden van enkele zalven en drank-

jes, vooral hoestdrankjes. Ook de meeste zetpil-

len worden nog met de hand gemaakt. Maar

vergeet niet dat al in de zestiger jaren hulpmid-

delen op de markt kwamen als de poedervouw-

machine en het capsuleer-apparaat die een deel

van het oude handwerk overnamen. Maar van-

daag de dag komen de meeste medicijnen voor-

verpakt uit een fabriek. Toch is het beroep er ei-

genlijk interessanter op geworden. De patient is

mondiger en het accent in de apotheek is verscho-

ven van producten maken naar voorlichting ge-

ven. Om dat te kunnen, moeten de apotheker en zijn assistenten zich veel meer dan vroeger

verdiepen in de werking van de voorgeschreven medicijnen.

Schrijven artsen tegenwoordig andersoortige recepten voor dan vroeger? In

plaats van merknamen schrijven zij nu stofnamen (generieke namen) voor en wij apothekers

moeten dan het goedkoopste preparaat leveren. Het is voor ons wat meer werk, maar die door

de overheid voorgeschreven verandering blijkt in de praktijk minder dramatisch dan buiten-

staanders denken. Verder zijn artsen bijzonder goed bijgeschoold en goed geïnformeerd over

de jongste ontwikkelingen, net als apothekers en hun assistenten overigens. Als je dan toch

probeert een trend te ontdekken, dan valt op dat medicijnen waarin veel werkzame bestand-

delen ‘gepropt’ zijn uit de gratie raken. Liever drie aparte pillen, ieder met hun eigen doseer-

programma, dan één tablet met alles tegelijk. Medisch is dat nooit optimaal geweest, maar

artsen deden dat omdat ze geen vertrouwen hadden in de discipline van de patiënt. Huisarts

Stoel was in de twintiger jaren daarvoor berucht. Die schreef pillen voor waarin wel twintig

stoffen verwerkt moesten worden. Zijn pillen werden Stoelpillen genoemd en hadden de om-

vang van grote knikkers. hht-ep 2001/2 67

De Leeuwen-Apotheek anno
2001. (foto EJP)



Hoe ziet u de toekomst van de apotheek? Eén ding staat vast. De bemoeienis van de

overheid zal alleen maar toenemen, vooral op het gebied van de kosten. En de toekomst in

Hilversum? Eén apotheek kan gemiddeld 8000 inwoners aan. In Hilversum zijn momen-

teel 14 apotheken en dat zijn er dus voor de 80.000 Hilversummers eigenlijk teveel. Maar ja,

vooral in onze stad neemt de vergrijzing sterk toe en ‘senioren’ hebben relatief weer meer me-

dicijnen nodig. Laten we het zo samenvatten: de Hilversummer zal het niet aan apothekers-

zorg ontbreken. 
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Condooms op recept
Hoewel de apotheek tegenwoordig ook vele recept-vrije producten verkoopt zoals allerlei zuigta-
bletten, schoonheidsmiddelen en ‘medicijnen voor de handverkoop’ (spreek in een apotheek nooit
over huismiddeltjes!) blijft er toch een groot verschil met de drogisterij. Daar ligt het accent immers
op huishoudelijke artikelen die zonder voorlichting verkocht kunnen worden. Alles wat de arts kan
voorschrijven moet echter uit een apotheek komen. Riek Wachters herinnert zich evenwel één dok-
tersrecept waar ze als apotheker geen raad mee wist. Kort na de oorlog schreef één van de Hilver-
sumse artsen aan zijn patiënt het gebruik van een condoom voor. Toen de man in de Leeuwen-Apo-
theek zijn receptje kwam inleveren, heeft Riek Wachters de condooms stiekem bij de dichtstbijzijn-
de drogist gehaald, want een apotheek mocht dat van de branchevereniging niet leveren.

Een keur van 19de-eeuwse en
vroeg 20ste-eeuwse medicijn-
doosjes. De ronde doosjes wa-
ren veelal bestemd voor pillen
de rechthoekige voor poeders.
De grote ronde pillendoos
rechtsonder werd in 1855 af-
gegeven door de apothekers
L. van Essen en Zoon te Den
Haag voor een koninklijke
patiënt, H.K.H. prinses Frede-
rike (foto Tableau, jr. 22, nr.
6, blz. 46)


