
Blomberg, Dr. Johannes. - Apotheker-Scheikundige,
Dir. der N.V. Apotheek Dr. J. Blomberg. - Geb. te A'dam,
8 Mrt. 1882, als zoon van Jan Blomberg, hoofd eener
openbare school, en Cornelia Bronke. — Geh. met Marie
Christine Anna Aris. - Kinderen: Johanna, geb. 17 Jan.
1906, geh. met Dr. A. Brester, scheikundige, verbonden
aan de N.V.; Bernardina, geb. 31 Mrt. 1909, geh. met Dr.
J. Wetsema, apotheker-scheikundige, bedrijfsleider der
N.V. Apotheek Dr. J. Blomberg. Na de H.B.S. 6-j.c.
doorloopen te hebben, liet Dr. BI. zich als pharmaceu-
tisch student aan de Universiteit te Amsterdam in-
schrijven, waar hij in 1903 zijn apothekersdiploma ver-
wierf. In dat jaar heeft hij de apotheek van Dr. J. Attema
te 's-Gravenhage overgenomen en voortgezet onder den



ouden firma-
naam „J. Vis-
ser & Zoon".
Hieruit is, nadat
Dr. BI. met de
fabricage van
geneesmiddelen
een aanvang
had gemaakt,
in latere jaren
de N.V. voort-
gekomen. Mo-
menteel heeft
het fabriekster-
rein een opper-
vlakte van 1000
M2, waarmede
een duidelijk
beeld is gegeven
van den grooten
omvang van het
bedrijf. O.a.
maakt hij Ae-
ther en Chloor-
aethyl voor nar-
cose, Insuline,

organo- en steriele subcutane injecties preparaten. Door
Dr. BI. werden in ons land enkele Indische geneesmiddelen
ingevoerd, o.a. Daon Kemoedjoeng en Laboe merrha. —
Van zijn hand verschenen artikelen in het Pharmaceutisch
Weekblad o.a. betreffende een methode tot het maken van
pillen met glycerine, die de eigenschap bezitten niet uit te
drogen en daardoor te allen tijde gemakkelijk oplosbaar te
zijn. Deze methode wordt tegenwoordig in verschillende
apotheken toegepast en in leerboeken vermeld. - Voor
studie maakte hij reizen naar Zuid-Amerika, Oost- en
West-Indië en diverse landen van Europa. - Zijn promotie
tot Doctor in de Wis- en Natuurkunde met Pharmacie als
hoofdvak, op het proefschrift: „Bijdrage tot de kennis van
seinen Strophanthi" dateert uit 1918. - 's-Gravenhage,
Spui 113 A.


