
V a n S c h o o r vergelijkt met de keur van Venetië (1258) die minder bekend 
is dan die van Arlès (1162) en van Frederik II (1241) ; de overeenkomst is echter 
niet groot. Het gaat ons hier echter minder om de herkomst van de keur van Yperen 
dan wel om het verband met latere keuren. De overeenkomst tussen de keur van 
Bergen op Zoom en de twee eeuwen oudere van Yperen is groot, 6 van de 8 artikelen 
van Bergen op Zoom vinden wij bij Yperen terug, temidden van 8 andere. Het lijkt 
waarschijnlijk, dat er tussenschakels geweest zijn, waarvoor plaatsen als Antwerpen 
en Gent allereerst in aanmerking komen. Moge dit onze Belgische historici een aan
sporing zijn, te zoeken naar andere Middeleeuwse keuren betreffende de uitoefening 
van ons vak. Hun naspeuringen moeten welhaast succes hebben tenzij er te veel 
van de oude archieven van de Vlaamse steden verloren gegaan is. De navolgende 
voordracht van collega V a n d e w i e l e kan, althans wat Gent betreft, naar ik 
hoop nu reeds nieuw licht laten schijnen. 

RESUMÉ 
Les plus anciennes législations pharmaceutiques des Pays-Bas sont celles de 

Berg op Zoom (1530) et d'Amsterdam (1519). Elles sont probablement faites d'après 
des exemples belges. Ces vieilles législations belges sont, encore trop peu connues 
(Bruxelles, Charles V 1540 et Bruges 1497). D'Anvers, Gand et Louvaih p. ex. nous 
n'avons aucune information. 

Van Schoor donne une ordonnance d'Ypres d'environ 1300 apparentée 
d'une part à la législation de Berg op Zoom et d'autre part aux vieilles législations 
françaises comme celle d'Arles (1162). 

Les chaînons intermédiaires entre Berg op Zoom et Ypres manquent encore et 
doivent probablement être recherchés à Anvers et à Gand. 

DE « ORDONNANCIE POLITIQUE NOPENDE HET VÈRKOOFEN VAN 
MEDICIJNEN 16 OCTOBER 1456 » uit het Stadsarchief te Gent * 

door Apoth. L. VANDEWIELE. 

Het oudste stuk dat in de stadsarchieven te Gent te vinden is met betrek op de 
geneeskunde, is de zogenaamde « Ordonnancie politique nopende het verkoopen 
van medicijnen 16 October 1456 (Stadsarchief Reeks 108bis Nr 5 eerste stuk). Dit stuk 
werd dus door het Gentse Magistraat afgekondigd onder de regering van Filips 
de Goede, hertog van Boergondië en stichter der Nederlanden, bekend als begun
stiger van kunsten en wetenschappen. Het bewaarde stuk is het uittreksel van .het 
boek der geboden, zoals langs onder vermeld : « aldus staet in den bouc van den 
voorgheboden van denzelven jare ». Het register van de voorgheboden van de 
jaren 1451 tot 1482 is evenwel verloren gegaan. 

Deze ordonnance politique is een zeer eerbiedwaardig dokument. niet alleen om 
zijn hoge ouderdom, maar ook om zijn inhoud. 

Wat zijn ouderdom betreft is deze ordonnancie niet alleen de oudste van zijn 
soort te Gent, doch een der oudste, zoniet de oudste officiële acte met betrekking 
op de geneeskunde. 

Veel ouder kunnen er in geen geval bestaan. We weten immers dat eerst onder 
Frederik II von Hohenstaufen in de XHIe eeuw er enige orde geschapen werd in de 
geneeskundige wereld. De geneeskunde die meestal beoefend werd in de Kloosters, 
was door het Concilie van Tours aan de geestelijkheid verboden « Ecclesia abhorret 
a sanguine » en was grotendeels in een ongebonden kwakzalverij ontaard. Frede
rik II trachtte in 1238 hierin te verhelpen en orde té scheppen. Hij deelde de genees
kunde zeer duidelijk in drie takken in : de dogmatische geneeskunde, die diagnosteert 
en voorschrijft ; de chirurgie die manipuleert en de pharmacie die geneesmiddelen 
bereidt en verkoopt. De chirurgijn en de apothecaris waren helpers van de genees
heer, en het is eerst in de XlVe eeuw dat de beroepen zich afzonderlijk vestigen, 
zodat er eerst in de XlVe eeuw in onze provinciën spraak is van eigenlijke apothe
ken, hetgeen in vergelijking met de naburige landen zeer normaal is. F e i n d in 
zijn « Geschiçhte der Medezinen » geeft als eerste apotheker met open apotheek in 
Engeland J. Falacud de Luca aan in 1357. Duitsland had te Nurenberg een apotheek 
in 1404. In 1336 maakte Filips van Valois reeds melding van apothekers doch eerst 
in 1484 wordt in Frankrijk het eerst reglement gemaakt dat het corps der apothekers 
inricht. 

* Mededeling in de « Kr ing voor Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » op 16 Maar t 1952. 
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Het was dus normaal dat eerst in de XlVe eeuw ook in onze streken apothekers 
een open officina hielden, die dan nog eerder kan vergeleken worden aan een 
marktkraam, zoals oude afbeeldingen ons aantonen ; ook de ondonnance politiqne 
die we voor het ogenblik behandelen, maakt wel onderscheid tussen het huis en.de 
apothecarie van de apothecarissen, die beide moeten gevisiteerd worden. 

Vergeleken met de ordonnanciën van andere steden in onze gewesten en in het 
buitenland, kan deze ordonnancie politique van Gent wedijveren in ouderdom. 

Dr. D e M e y e r in zijn « Origines des Apothicaires de Bruges » deelt mede 
dat er reeds apothekers waren te Brugge bij het begin der XlVe eeuw, doch hij durft 
niet bevestigen dat ze reeds open officina hielden ; volgens hem waren het kruide
niers-drogisten die' tussendoor af en toe een geneesmiddel afleverden. Het eerste 
reglement dat te Brugge betrekking heeft op de apothekers dateert van 1497. 

D a e m s chrijft in zijn « Van Winkelvisitatie tot Apotheekinspectie » : « In 
Duitsland is het Keulen dat een van de oudste apothekersverordeningen bezit. Ze 
dateert van 1478 ». Hij wijst voor Montpellier op de « Minute de lettres patentes pour 
obtenir du Roy Charles confirmations des articles, statuz et ordonnances y men
tionnez » uit het jaar 1495. 

S e r g i j s e l s in zijn « Histoire des Apothicaires de Bruxelles » begint zijn 
eigenlijke historie in 1540 met een plakkaert van Keizer Karel. 

Aleen V a n S c h o o r in zijn « Brokken uit de Geschiedenis der Pharma
cie » spreekt over oudere pharmaceutische wetgevingen, n.1. de Keuren van Yperen 
(1283-1310). 

Ongetwijfeld worden in stadsrekeningen en corporatiedokumenten van voor de 
Ordonnance politique van 1456, soms gewag gemaakt van apothekers. We zegden 
reeds dat volgens Dr. D e M e y e r er reeds apothekers waren te Brugge in het 
begin der XlVe eeuw. D a e m s geeft in zijn « Uit de Geschiedenis der Pharmacie """ 
te Haarlem » enkele dergelijke dokumenten' op waarvan de oudste voor Haarlem 
dateren van 1399 en 1401, voor Dordrecht in 1367 en 1396. In de stadsrekeningen van 
Veurrie vinden we enkele vermeldingen waarvan de oudste dagtekent uit 1403. 
W i t t o p K o n i n g haalt in zijn « Verschuivingen in het Apothekersvak in de 
loop der eeuwen » een paar verordeningen aan (Harderwijk 1437 — Kampen 1355 
— Arnhem 1451). S u p p 1 y geeft als oudste sporen van de Kortrijkse apothekers 
de Kerkrekeningen van 1448. En zo kan de lijst aangevuld worden met veel andere 
meer. Doch zeldzaam, zeer zeldzaam zijn de officiële stukken van overheidspersonen 
die dateren van vóór 1456 en de verkoop van medecijnen regelen. 

Algemeen wordt aanvaard dat het Edikt van Karel V in 1540 in de Nederlanden 
het eerst orde bracht in de geneeskundige beroepen. Doch dit Edikt is ongeveer een 
heruitgave van de Ordonnancie politique van Gent in 1456. Ook is het duidelijk dat 
deze Ordonnancie politique de inspiratiebron vormde voor alle latere geboden die 
te Gent gemaakt werden, de voorschriften voor de oprichting van het Collegium 
Medicum te Gent in 1663 inbegrepen. Dit getuigt voor de wijsheid en bezadigdheid 
waarmede het stuk werd opgesteld. Zelfs op heden blijven de grondbeginselen die 
in het stuk vervat zijn zo actueel als vijf eeuwen geleden ; zelfs op heden kunnen we 
bijleren als we het stuk aandachtig ontleden. 

In korte trekken kunnen we de samenvatting geven als volgt : 
1° Onbevoegden mogen geen tak der geneeskunde beoefenen. 
2° De dokter mag geen apotheker spelen. 
3° De apotheker mag geen dokter spelen. 
4° De reclame wordt verboden. 
5° De inspectie wordt ingesteld. 
Latere edikten en verordeningen zullen meer in bijzonderheden treden en meer 

organisatorisch te werk gaan doch aan deze grondbeginselen zal niet meer getornd 
worden, ten minste door hen die de waarheid geen geweld aandoen ! 

Het eerste punt n.1. de beteugeling der onwettige uitoefening der geneeskunde 
door onbevoegden, heeft reeds heel wat krachtdadigheid gevergd vanwege het stads-
magistraat. Er werden immers altijd mensen gevonden, en soms invloedrijke men
sen, die zich begaafd voelen met een speciaal zintuig n.1. dat der diagnose. Ook in 
de XlVe eeuw bestond dit gevaar : « . . . en daardoor moeten zij dolen door onkennis, 
de lieden daarbij bedriegende alsdat klaarlijk ter kennisse van Heer ende Wet 
gekomen is ». 

Dat het de wetgevers ernst was bewijzen de straffen die voorzien zijn door de 
overheden, zowel voor de practici die misdoen als voor de leken die het monopolie 
van geneesheer of apotheker miskennen. 
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Het gebod van het Gentse Magistraat verwaterde mettertijd, want Keizer Karel 
moest herhalen in 1540 dat het tot hem doorgedrongen was dat individu's van beide 
geslachten zich uitgaven voor geneesheren tot grote schade van de bevolking. En zo 
moest en moet dit regelmatig door de wetgevers herhaald worden. 

Nochtans hielden de wetgevers zich niet tevreden met de vaststelling van de 
wantoestanden ; zij gaven er de remedie voor. « Het zal voortaan verboden zijn aan 
de inwoners van Gent en de vreemdelingen (« wandelende lieden van buiten in 
dezelfde stede komende ») : 1° te praJrfizeren in het algemeen of zelfs hulpvaardig 
te zijn in de medecijnen. 2° medicamenten te geven of te verkopen. 3° een beroeps-
kenteken (een urinaal) aan hun huis te plaatsen. 4° brieven te slaan of te doen s laan 
voor kerken enz... » Deze brieven, zoals overgebleven exemplaren ons leren, waren 
reclamen zoals we die ten huidigen dage nog steeds lezen m.m., vol bombast en 
leugens ; de praktizijn was de persoonlijke lijfarts van de Sultan van Turkije geweest 
of van de Keizer van Japan. Hij maakt zich verdienstelijk met de meest onmogelijke 
ziekten te genezen ! De Ordonnancie politique geeft van deze lieden een mooie 
beschrijving : « zich zelven zeggende en vermetende van vele consten ende curen 
te doen op alle manieren van ziekten en beloven en toezeggen de luiden te genezen 
alhoewel zij niet weten van welke ziekte dit wezen mocht, noch de nature ervan niet 
kennen en dat enige van zulkdanige ziekten ongeneeslijk zijn, het ware alleen bij de 
genade Gods en geven aan de patiënten en zieken te nuttigen medecijnen, laxatie-
ven en andere die de ziekheden niet en dienen... » 

De Geneesheer van zijn kant, hij weze gevestigd in de stad of hij worde toege
laten tot meesteren gedurende een bepaalde tijd, mag geen medicamenten aan zijn 
patiënten geven ; hij mag die niet bereiden « heimelijk of openbaar » doch hij zal ze 
schrijven met recepten en die halen in de openbare apothecariën van deze stede 
« schrijven met recepten en zenden of dragen hetzelfde recept in voornoemde apo
thecariën om aldaar die gemaakt en geordonneerd te worden alzo het betaamt ». 

De apothecaris mag niet praktizeren als dokter noch raad geven noch gevaar
lijke medicamenten « daar vreze in is, » afleveren zonder recept. 

Verder wordt de inspectie ingesteld. Al wat gevraagd wordt is dat de medica
menten « goed en oorbaar lijk zijn om iets uit te werken ». In dei statuten van het 
Collegium Medicum Gandavense Art. X wordt ongeveer hetzelfde gezegd bij de 
instelling der inspectie doch er wordt meer gedetailleerd wat verstaan moet worden 
door « goed en oorbaarlijk » : « ende soo sij bevonden eenighe bedorven, uytghe-
drooghde, verleghene ofte niet wel ghecomponeerde medicamenten.. » 

En ten slotte is het iedereen die niet apotheker is verboden medicamenten te 
verkopen of ze zelfs ten toon te stellen « noch ook tooch daaraf te maken ». Zouden 
we op gebied van wetgeving wel veel vooruitgang geboekt hebben na vijf eeuwen ?! 

Hier volgt nu de tekst van de « Voorgheboden » in meer modern schrift over
gezet, doch met eerbiediging van technische wendingen en typische gezegden. 

(Rugzijde) Copie van voorgeboden aangaande de Medecijnen 

Doordien diverse personen, mannen en vrouwen, woonachtig binnen deze stede, 
en wandelende lieden van buiten in dezelfde stede komende en daardoor bewerende 
zichzelven te bevorderen tot praktizeren in medecijnen en hangen voor hunlieden 
deuren, een urinaal (teken van dat beroep), zichzelven zeggende en vermetende van 
vele « consten ende curen » te doen op alle manieren van ziekten en beloven en 
toezeggen de luiden te genezen alhoewel dat zij niet weten van welke ziekte dit 
wezen mocht, noch de nature ervan niet kennen en dat enige van zulkdanige ziekten 
ongeneeslijk zijn, het ware alleen bij de genade Gods, en geven aan de patiënten en 
zieken te nuttigen medecijnen, laxatieven, en andere die de ziekheden niet en dienen, 
niet bevroedende noch dat zij schuldig zijn heet te zijn of koud daaraf vele incon-
venienten dikwijls zijn gekomen en grote bedriegerijen en abuizen, mits dat zij de
zelfde medicijnen geven den zieken ongecorrigeerd, hoewel dat die naar de kunst en 
scientie van medecijnen behoren gecorrigeerd te zijn met andere materialen. Al 
't welke gebeurt omdat zulke practizijnen zich zeggen meesters doch geen klerken 
(geleerden) zijn, noch de scientie van de medecijnen en kennen, noch die geleerd 
noch gestudeerd te hebben. En daardoor moeten zij dolen door onkennis, de lieden 
daarbij bedriegende alsdat klaarlijk ter kennisse van Heer ende Wet gekomen is en 
om daarin te voorzien met behoorlijke middelen tot bewaren van de patiënten en 
zieken van voornoemde stede die de gezondheid zeer begerend is, zo is 't dat men 
gebiedt van wege onze geduchte Heren in naam van de Graaf, de baljuws ende 
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schepenen, dat niemand wie dan ook, man of vrouw, wonende in deze stad of van 
buiten in komende zichzelven vermeten te praktizeren in het algemeen of zelfs hulp
vaardig in medecijnen te zijn, noch te geven of te verkopen aan welke ziekte ook 
enigerhande medecijnen, laxatieven of andere, hoedanig die zijn, noch uitsteken een 
urinaal- of ander beroepsteken van praktizijnen noch ook brieven slaan of doen slaan 
voor kerken, huizen, statiën of tenigen plaatse ; hij moet wezen gelicencieerd in de 
wetenschap der medecijnen of hij moet wezen geproefd en geëxamineerd van degene 
die van stadswege daartoe zullen gesteld worden om te weten of zulkdanige prakti
zijnen weerdig zijn te praktizeren ofwel niet, en is 't dat bij deze proef iemand vol
doende bevonden werd om te praktizeren, dien zal men aanvaarden en toelating 
geven dezelfde praktijk te doen overal binnen deze stede al is 't dat hij niet gelicen
cieerd en is in de voorzeide wetenschap, behoudens echter dat hij gene medecijnen, 
laxatieven, prepartieven, confortatieven of enigerhande wateren of andere mate
rialen zijnen patiënten geven zal; hij en zal ze {— tenzij hij ze zal) schrijven met recep
ten en die halen in de openbare apothecariën van deze stede, opdat vrienden en 
familieleden van de zieke en 'ook de meesters in medecijnen zien en weten mogen of 
zulke "materialen en stoffen deugdelijk en terecht gemaakt zijn en de recepten wel 
geordonneerd zijn als het behoort en wie dan ook het contrarie hiervan dede, dat 
ware op de boete van 10 Pond grote parisis, al zo dikwijls als het gebeuren zou. 

Item, omdat enige hostelieren zijn binnen deze stede, die gewoonlijk plegen te 
herbergen zulkdanige wandelende gezellen en zich met zulke praktijken afgeven als 
voorzeid is, en opdat die niet door onwetendheid of anderszins gene brieyen slaan of 
doen slaan op de plaatsen voorschreven en ook niet praktizeren en niet zijn ge
proefd of geadmitteerd, zo zal elk hostelier gehouden zijn zulkdanige zijn gasten te 
waarschuwen van dees voorzegde, op de correctie van schepenen. 

Item, dat geen enkele medecijn (= geneesheer) gelicencieerd of andere wie hij 
moge zijn, van nu voortaan zal mogen maken of doen maken heimelijk of openbaar 
enigerhande materialen, siropen, dranken, conditen, laxatieven, clysteren noch die 
geven of stellen zijnen patiënten of zieken, noch daaraf gebruiken ; hij en zal ze 
(= tenzij hij ze zal) schrijven met recepten en zenden of dragen hetzelfde recept in 
voornoemde apothecariën, om aldaar die gemaakt en geordonneerd te worden alzo 
het betaamt en dit op de boete van 10 Pond parisis al zo dikwijls als het contrarie 
zou geschieden. 

Item, dat geen apothecaris zal mogen praktizeren in medecijnen noch raad of 
enige materialen, medecijnen, laxatieven daar vreze in is, geven aan enige patiënten 
of zieken tenzij bij rade, advies of recepte van geapprobeerde medecijnen van voor
noemde stede of van enige van hunlieden ; op de boete van 3 Pond parisis. 

Item, dat de medecijnen, die onthouden zijn of voortaan onthouden zullen zijn 
ten pensioene van de stad, gehouden zullen zijn te gaan, telkens als het hunlieden 
gelieven zal het weze eenmaal 's jaars of meer, ten huize en apothecarie van de 
apothecarissen van deze stad, en aldaar visiteren en proeven alle de materialen die 
men gebruikt ter medecijne, en degene die zij niet vinden zullen goed en oorbaarlijk 
(= nuttig, profijtelijk) wezende om iets uit te werken, die zullen zij gehouden zijn alles 
te niet te doen opdat de zieke daarbij niet bedrogen worde en ware het dat een 
apothecaris of zijn dienaars tegenspraken de voorgeschreven visitatie te doen, dat 
zou telkens wezen op de boete van 10 Pond parisis. 

Item, dat niemand verkopen zal te genere plaatse binnen Gent heimelijk of 
openbaar enige « droogerie », poeder gemengeld, dranken of andere zaken die de 
medecijnen aankleven, anders dan in de openbare apothecariën binnen de voor
zeide stede, noch ook « tooch » daaraf maken in enige manier, op de boete van 
10 Pond parisis. 

Déze voorgeboden waren ter vensteren uitgelegd voor Heren en Wet, den 16den 
dag van Oktober in het jaar 1456, in 't schependom van Mijnhere Claeys Triest, 
ruddere, en heer Jan van Sycleer en hare gezellen. De voornoemde boeten gaande 
in doen te wetene een derde den here, d'ander derde der stede en het derde derde 
degene die 't ter kennisse brengen zal. Actum ut superius. 

J. Sersanders. 
Aldus staat in den boek van de voorgeboden van denzelfden jare folio 9 recto. 

RESUMÉ 

Dans les archives communales de Gand, la pièce la plus ancienne concernant 
la pratique médicale se date du 16 octobre 1456. 

Le document, qu'on appelle « Ordonnancie politique nopende het verkoopen van 
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medecijnen » est une pièce très remarquable et respectable non seulement par sa 
vieillesse mais surtout par sa sagesse. 

Quant à sa vieillesse, cette ordonnance politique peut rivaliser avec tous les 
statuts officiels de nos pays, dont elle est un des plus anciens sinon le plus.ancien. 

Mais ce qui donne à cette ordonnance cette importance spéciale, et ce qui la 
rend actuelle malgré ses cinq siècles c'est le contenu. 

Sommairement nous pouvons le résumer comme suit : 

1° Les incompétants ne peuvent exercer aucune branche de l'art de guérir. 
2° Le médecin ne peut se mouvoir sur le terrain de l'apothicaire. 
3° Ni l'apothicaire sur celui du médecin. 
4° La réclame est défendue. 
5° L'inspection des pharmacies est instituée. 
Plus tard on donnera des précisions, plus de détails mais à ces principes on 

ne touchera plus. 
Et en somme On peut se demander si après cinq siècles l'on a iàii du progrès 

en question de législation médicale. 

DE KAAPKOLONIE, JAN VAN RIEBEECK EN DE PHARMACIE * 

door Dr. P. H. BRANS. 

Onder de nederzettingen van de in 1602 gestichte Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (V.O.C.) zoekt men in de eerste tientallen jaren die aan de Kaap de 
Goede Hoop tevergeefs. Het vestigen van « factorijen », in het begin van de 17e 
eeuw nog iets betrekkelijk nieuws, diende hoofdzakelijk om een retourlading voor 
de aankomende schepen te verzorgen en producten, waarin de V.O.C, handelde, 
vondt men aan Afrika's Zuidpunt niet. Ontdekt in 1486 door de Portugees B a r-
t h o l o m e u D i a z en door hem Cabo Tormentoso (Stormkaap) genoemd, werd 
die naam op last van de koning van Portugal vervangen door die van Kaap de 
Goede Hoop, omdat men de hoop mocht koesteren de reeds een eeuw lang gezochte 
zeeweg naar Indië te vinden, een verwachting, die in 1498 door V a s c o d a 
G a m a werd vervuld. 

Zo men de Kaap de Goede Hoop in de stukken van de Compagnie ziet vermeld, 
dan is dit aanvankelijk slechts met de opdracht om vers water in te nemen en 
brieven neer te leggen, die dan door in tegengestelde richting varende schepen van 
de V.O.C, zouden worden meegenomen. In het S.A. Museum te Kaapstad vind men 
zo'n Brief steen, blijkens de inscriptie' gelegd door 5 schepen, die van 9 tot 15 April 
1632 op de thuisreis vanaf Batavia de Kaap aandeden. Het land aan de Tafelbaai 
werd aldus veel bezocht en om politieke redenen voelde J a n P i e t e r s z o o n 
C o e n er voor het in bezit te nemen om andere naties voor te zijn, maar Heeren 
Zeventien deelden deze opvatting niet en ook C o e n vond het klimaat bij een 
andere gelegenheid zo stormachtig, dat hij over de Cabo de bona Esperanza schreef: 
« Hier en behoort niemant te comen dan die daar door noot moet wesen ». In 1620 
namen de Engelsen het land aan de Tafelbaai in bezit voor hun koning, maar 
bestuurderen van de V-O-C. deed dit niets, omdat zij beschikten over Sint Helena, 
een eiland in 1502 door de Portugezen ontdekt en in 1600 door de Hollanders van
daar verjaagd. Dit « aerts paradijs » door J a n H u y g e n v a n L i n s e h o-
t e n « een wonder van God » genoemd leverde water, vee, gevogelte, groenten, 
vruchten, vis en zout gedurende het hele jaar, dank zij het gunstige klimaat. De 
Compagnie's schepen bleven er meestal 14 dagen om het scheepsvolk wat op ver
haal te laten komen. In 1633 en nog eens in 1645 liet de Compagnie het eiland 
plechtig in bezit nemen, maar yernielzucht en onverschilligheid van de matrozen 
bij het plukken der vruchten en de slachting onder het vee aangericht door ver
wilderde scheepshonden waren oorzaak, dat de overvloed snel verminderde. 
W o l l e b r a n d G e l e i j n s z n d e J o n g plantte dan ook in 1648 groenten 
en vruchtbomen uit met de volgende berijmde aankondiging : 

* Mededel ing in de « Benelux Kr ing voor Geschiedenis der Pharmacie » op 16 Maar t 1952 

te Brussel. 
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