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DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE TE ROERMOND 
EN VENLO *) 

door 

D. A. W I T T O P KONING 

ROERMOND 

Slechts éénmaal is de geschiedenis van de pharmacie van Roer
mond het onderwerp van een tijdschriftartikel geweest en wel in het 
Limburg's jaarboek van 1906 waar K. R o m e n een artikel publi
ceert getiteld: ,,De apothekers in de vorige eeuwen inzonderheid 
in Limburg". Hierin geeft hij de keur van Roermond in een entou
rage van gegevens uit andere plaatsen. Aangezien deze keur op het 
gemeentearchief niet meer bekend is en waarschijnlijk dus slechts 
in de vorm van één der aan de apothekers uitgereikte afschriften 
bewaard gebleven is. lijkt het .mij wenselijk deze keur hier nog eens 
weer te geven, nu vergezeld van de overige gegevens die over de 
Roermondse apothekers te vinden waren. 

De eerste vermelding van een apotheek in Roermond dateert van 
1579 van welk jaar gegevens over de accijns op het bier bewaard 
gebleven zijn x . Hieronder treffen we de volgende post aan: „Die 
Apotheckersse getaptt 3 voder, 3 ahme und in't grosz 3 ^ ahm 
maeckt ... 106 gl 15 st." 

Uit de handelingen van de Roermondse magistraat 2 leren we 
vervolgens andere apothekers kennen: 2 Maart 1600 wordt vermeld 
dat G e r a r t F a b r i c i u s een apotheek zal vestigen en het bur
gerschap krijgt vrij van krijgslasten. Op 18 Januari 1601 blijkt dat 
hij ,,de meesters van het cremersampt 25 gl. brab. beloofd heeft, 
voor de uitoefening van zijn vak, omdat hij echter een persona ne-
cessaria was, laat men hem voor 15 gl. vrij." De zaken gaan blijk
baar niet zo voorspoedig want 10 Januari 1602 beklaagt hij zich, 
dat hij geen verdienste genoeg heeft en dus zal moeten vertrekken. 
De magistraat stelt echter prijs op zijn aanwezigheid en schenkt 
hem 32 gl. voor huishuur. Op 20 April 1633 verzoekt J e n n e k e n 
weduwe van wijlen Mr G e r a r d t F a b r i c i u s apotheker of 
haar broeder P e t e r d e H u i s in haar mans plaats de apotheek 
zal mogen bedienen en de 15 gl.'s jaars der stad eveneens mag ont
vangen. Hierin wordt toegestemd mits dat als er „einige recepta van 
groete importantie" gemaakt moeten worden, de doctor medicus 
daarbij zal geroepen worden.-

Inmiddels was 18 Augustus 1623 H e n r i c k B o e c k e i i h vcm 
Nymegen tot apotheker aangesteld, zodat er toen reeds twee apo-

*) Publicatie no. 10 van de Commissie voor de Geschiedenis van de Phar
macie. 

5) Limburgs Jaarboek 1904, p. 135. 
2) ib. 1903-1907, 
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thekers in Roermond waren. Mr H e n r i e k werd 10 April 1642 
beboet wegens brouwen zonder moutaccijns te betalen. 

In het Burgerboek 3) komt in 1638 J o a n n e s R e i p k e n , apo
theker voor, die op 4 Maart van dat jaar burgerrecht krijgt. Van 
hem is nogmaals sprake op 21 Juli 1650 wanneer hem niet toege
staan wordt, de stal aan zijn huis neven het stadhuis af te breken 
terwijl hij een behoorlijke ingang zal laten „om zijne gewoae lasten 
als voorheen daardoor te dragen". Wij lezen hieruit dus dat een 
der oudste apotheken van Roermond naast het 'stadhuis stond. 

De bovengenoemde G é r a r d F a b r i t i u s had een zoon, even
eens G e r a r 4 genaamd, die ook apotheker werd. Hij huwde I s a -
b e l 1 e L e r o p. In de Grote Kerk ligt een zerk waarop staat ,,Mo-
numentum Gerardi Fabritii, apothecarii ob 1687 et Isabella de 
Leerop uxor ejus obiïf 24 Feb. 1660". Een afbeelding hiervan, over
genomen uit genoemd jaarboek, gaat hierbij. Het vormt een aanvul
ling op mijn artikel over de apothekersgraven in de kerken van Ne
derland 4 ) . F a b r i t i u s was vaandrig van de schutterij en tienman. 

Op 10 December 1671 werd een 
eerste poging gedaan, het apothekers
vak te regelen door de bepaling, dat 
;,de apothekers geen medicijnen zullen 
afleveren zonder recept. Dit recept zal 
door een aan eene Universiteit gepro
moveerde doctor afgegeven worden". 

De handelingen van de magistraat 
noemen vervolgens op 12 Februari 
1693, 14 Juli 1695 en 28 Maart 1715 
een apotheker K n a p e n , die gehuwd 
was met J u d i t h S c h r i j v e n . Dat 
ook de medicus geneesmiddelen lever
de, blijkt 15 November 1708 wanneer 
D r v a n D u n g e n stadsmediçus 
wordt en om zijn dankbaarheid te be
tonen de magistraat gratis zal verple
gen en „de medicijnen alleen aan den 
prijs leveren". 

Op 1 Augustus 1709 krijgt J. C. 
C o r t e m u n d , apotheker, het bur
gerrecht. Ook dan zijn er echter weer 
meerdere apothekers, zoals blijkt uit de 
passage van 23 November 1730, waar
bij de zoon van wijlen de apotheker 
A n d r i e s J o r i s de stadsbeurs krijgt om te studeren. Nog op 
28 Juni 1756 wordt door de erven de Wed. Joris een rekening in
gediend over geleverde medicijnen ten dienste van het hospitaal en 
op 6 Juni 1758 voor tijdens de epidemie geleverde mdicamenten. 

Voor we nu tot de invoering van de keur komen dient nog één 

3) ib. 1910, p. 19. 
") Pharm Weekblad 1940. p 929. 



12 

apotheker genoemd te worden en wel J o a n n e s B o u r s y in de 
Brugstraat. Hij aanvaardt op 9 November 1739 de levering van 
medicijnen voor de stad, voor één gulden 's jaars, benevens vrijdom 
van inlegering, stadslast enz. terwijl hij tevens bedong dat voor 
de volgende medicijnen afzonderlijk zou moeten worden betaald. 
Lapis porci, Bezoar orientalis et occidentalis, Quinque lapidum 
pretisororum, Margaritae, Ribetha, Moselius, Ambra Griseae vel 
eius essentia, Cinabrum nativum, Unicorni fossile, ol: cinamomy, 
Ligni Rhody, Scorpionum Matheoli, Nucis muschatae, Macis di-
stellata, Theriacae Caelestis, Ligni Aloes, Tinctura Bezoartica, Pul-
vis Comitissae de Kent, Marchionis, Pannonicum, Guttetiae cache-
ticus quercitany, Species Diambrae, Libérantes, Laetitiae Gall, Con-
fectio Alkermes, Hiacinthorum, Smaragdini et eius genera, nuces 
muschatae, conditae, sal viperarum, wijn en brandewijn. 

B o u r s y wordt ook in de jaren 1745, 1747 en 1749 nog ge
noemd. Op 31 Januari 1782 wordt een reglement gemaakt op de 
leverantie van medicamenten aan de stad. In het vervolg wordt de 
levering aanbesteed. 

In 1754 eindelijk werd het noodzakelijk de bepaling van 1671 uit 
te breiden tot een keur luidende als volgt: 

Cancellaer, ende Raeden van Haere Keyserlijcke en Coninclycke Majesteyts 
Souverainen Raede des Vorstendombs Gelre; „Alsoo Ons by vertoogh van den 
Raedt, ende Momboir deses Vorstendombs is voórgecomen, datter persoonen 
van 't Cremer Ambaght binnen dese Stadt, ende gene Apotecckers wesende, hun 
onderstaen te vercoopen met alleen eenige droogen, de gene niet en worden ge-
bruyckt als voor medicine. namentlijck Jelappe, Engels Sout, Senis-Blaederen ende 
Rabarber maer oock differente soorten van Vergift als Ratten-kruyt, oft Arseni
cum, ende Sublimatum Corrosivum tot dien dat de Apotecckers dusdanige Ver
giften selfs ongeprepareert vercoopen sonder onderscheydt, aen alle soorten van 
persoonen, oock sonder de selve te kennen, nochte te ondervragen waertoe die 
gebruyckt worden, door welckdanige abusen Haere Majesteyts Onderdanen ge-
exponeert worden aen een oepentlijck gevhaer, dat door ongeluck, onversichtig-
heyt, oft wel oock door eene noyt genoch straffbaere boosaerdigheyt van Godt 
vergetene menschen, hunne gesondtheyt, ende leven gekrenckt wordt, Soo is Het, 
dat W y om in eene saecke van dusdanige aengelegentheyt by behoorlijcke mid
delen krachtelyck te voorsien, hebben gestatueert ende geordonneert, statueeren. 
ende ordonneeren by dese, de naervolgende articulen." " , 

„I. W y verbieden alle Cremers, Winckeliers, oft Vetwarie Verkoopers soo 
binnen, als buyten dese Stadt, onder het ressort van desen Hove, voorts alle 
andere van wat staeth, ofte professie sy mogen syn, gene Apoteeckers wesende, 
in te slaen, te vercoopen, ofte te verdebiteeren, naer den dagh der publicatie deser, 
eenige der voorss. soo Medicamenten, als Vergiften in eeniger manieren." 

„II. Alle de gene hun tegenwoordigh bevinden voorsien met de genoemde 
warhen oft eenige der selve, sullen die Alle, sonder iets 't minste te wederhouden, 
binnen acht dagen brengen onder den Prothomedicus deses Vorstendombs, om 
door den selven naer redelijckheyt te worden getaxeert, ende egaelijck tusschen 
alle Apoteeckers gedistribueert, soo best doenelijck, de welcke die onder het 
beraemt taxaet sullen gehouden syn aen te neemen." 

, ,m. w y veiDÎeuêii hîSyêlijCKS aen de -npöteeckers het incoopen, ende het dc-
bit van Venynen, oft Vergiften soo simpele, als geprepareerde, de gene niet en 
konnen gebruyckt worden, als tot eenen quaden Effect, de selve alleenelijck per-
mitteerende in te slaçn, ende te vercoopen Vergiften, de welcke komen in eene 
ordinaire compositie van Medicamenten, oft anderssint als Arsenicum, Sublima
tum Corrosivum, ende soo voorts." 

,,IV. Sullen des niet te min alle de selve Apoteeckers hun gemelte Vergiften 
gehouden syn in een Kasken verseeckert, ende voorsichtigh onder eenen Sleutel 
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wel geslooten te houden, waer toe memandt sal mogen toeganck hebben als den 
Apoteecker alleen " 

„V Sy en sullen de selve Vergiften niet mogen uytleveren, nochte vercoopen 
purylijck ofte in substantie aen ïemandt, wie het oock soude mogen wesen, als 
alleenclijck aen peisoonen de gene uyt hunne professie noodigh hebben die te 
Employeren, als Doctors der Medianen, Chirurgiens, Laecken-Ververs, Smeeden 
ende dusdanige publycke Ambachts-Luyden, dan sullen sij gehouden sijn selfs te 
verveerdigen, oft doen verveerdigen door hunne Gesellen in hunne presentie, de 
Compositien, oft Medicamenten, waer in eenigh Vergift noodsaeckelijck moet ïn-
comen Naer dat sy soo wel in den eenen, als anderen vall behoorlijck sullen 
hebben affgevraeght, van de gene alsulcke Vergiften comen te voorderen, waer 
toe sy die willen gebruyeken, oft Employeeren 

„VI Sy sullen oock op den voeth van den voorss Artikel gene Vergiften 
mogen uytreyeken, als aen persoonen, die hun wel bekent syn, ofte versien met 
een Certificaet van de Weth der plaetse van hunne Wooninge, 't zye de selve 
persoonen syn Inlanders oft Vremdehngen, waer m moet vermeit staen, dat den 
Thoonder van alsukk Certificaet dusdaemgh Vergift noodigh heeft, ende waer 
toe hy sulcxs begeert te gebruyeken 

„VII De voorss Apoteeckers sullen insgelijcxs hun instantelyck hebben te 
versien van een separaet Register, waer toe den Officier der plaetse altydt acces 
sal mogen hebben, waer in sy sullen gehouden syn uyt te drucken den Naeme, 
Toenaeme en quahteyt van den Kooper van dusdaenige Vergiften, de urhe, dagh, 
Maendt ende Jaer, dat hy die gecoght heeft, de quantileyt van dien ende de 
Geldtspecien daer voor betaelt van alle welcke prccautien sy die Cooperen sullen 
adverteeren 

„VIII Sullen alle Apoteeckers soo de tegenwoordige, als toecomende, in 't 
aenkomen van hun Ampte binnen acht dagen gehouden syn uyt te sweeren in 
handen van de Magistraeten der olaetse van hunne wooninge der ouden Eede 
die sy voor hin plaghten te doen wekken alhier van Woorde tot Woorde wordt 
geinsereert " 

A P O T E E C K E R S E Y D T 

lek beloove ende sweere, dat ïck die Apothecanschap wel, getrouwehek ende 
vroomelick sal bedienen en exerceeren, goede, oprechte vrome, ende geine ver-
leegene aide noch ondeugende Matenaha, Droguen ende dergelycke andere spe
cies den Luyden vercoopen, of m Recepten en Medicamenten gebruyeken, die 
selve, wie oock alle Pillulen componeren, als die bij de Doctoren ende Médecins 
sullen geordonneert werden, oock in der selve vercoopinge, levennge ende mijne 
beloonmge mij redelyck ende billigh vinden laeten, ende memandt overschatten 
bij daeghe ende nacht, den Armen soo wel als den Rycken voor gebuerhjeke 
belooningh te dienst wesen, ende mij bereydt, willigh vinden laeten, oock nieman-
den Vergiftige Wahren, dan met kenmsse van Persoonen vercoopen, oock mij 
der Cathohscher Roomscher Religion gemeens halden soo helpt mij Godt, ende 
alle syne lieve Heijligen Amen " 

„Alles-op pene van thien Goudt-Guldens voor jeder contraventie, te verdeelen 
de helfte ten profijte van den Aenbrenger ende de ander helfte voor den Officier 
Exploitant, oft andere arbittaire ende swaerdere straffe als de Circumstantien, en 
Exigentie van saecke soude komen te verreysschen, ende op dat hier aff memandt 
Ignorantie pretendeere, sal dese alomme onder het Ressort van den Hove be
hoorlijck worden gepubliceert ende alle Apoteeckers gehouden syn, hun een 
Exemplair deses tot hunne meerdere naernght te besorgen Actum in de Cancel-
lerye binnen Ruremonde den 14 Junv 1754 

(Was geparapheert) S Va (Onderstondt) Ter Ordonnantie van den Hove 
(Was Onderteeckent) 

J J D E W A G E N E R 

W a t leert ons nu deze keur: Allereerst worden wij er aan her
innerd dat Roermond met België tot Oostenrijk behoorde, dan, wat 
ons reeds eerder bleek uit de belofte van F a b r i t i u s ƒ 25.— te 
betalen voor de uitoefening van zijn vak, dat de apothekers in Roer
mond tot het kramersgilde behoorden. De ordonnantie bepaalt zich 
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voorts voornamelijk tot de aflevering van vergiften, die aan anderen 
dan apothekers verboden wordt, terwijl de apothekers geen vergiften 
die ,,niet en konnen gebruyckt worden, als tot eenen quaden Effect" 
mochten kopen of verkopen. Voorts wordt een vergiftkast voorge
schreven waarvan de sleutel slechts bij de apotheker berust. Voor 
de aflevering van vergiften aan personen die deze ,,uyt hunne 
professie noodigh hebben" moet eerst naar het doel gevraagd wor
den, en dan nog slechts afgeleverd worden „aen persoonen, die hun 
wel bekent sijn". Tenslotte wordt een vergiftregister voorgeschre
ven. Aan deze keur werd een eedsformulier verbonden, dat blijkens 
de woorden „der ouden Eede die sy voor hin plaghten te doen", op 
een oudere eed terug gaat. Aan het einde hiervan wordt gezegd dat 
iedere apotheker een afschrift zou krijgen en hier is het aan te dan
ken dat deze keur tot ons is gekomen. 

In 1755 vestigde zich op de markt te Roermond als apotheker 
en drogist P h i l i p p u s A l b e r t u s C l o c q u e t . Dit lokte een 
protest uit van de apothekers en de magistraat greep in. Op 27 Juni 
1757 worden de med. doctores K n a p e n en J o r i s en de protho-
medicus Q u i s t h o u t belast een plan en conditiën in te dienen 
waarop C l o c q u e t aangenomen kan worden als drogist „verbie
dende hem iets te doen of te ondernemen wat eenigen smaak ofte 
wezen van Apothequerie zou hebben". Op 21 Juli wordt hem ver
volgens verboden zijn zaak verder voort te zetten. Men heeft name
lijk zijn zaak bezocht ten overstaan van schout, twee schepenen en 
een secretaris en „door de opschriften der potjens en glazen bevon
den, dat het geen droguisten maar een apothekerswinkel was". Op 
21 Augustus requestreert C l o c q u e t opnieuw en moet een lijst 
van waren inleveren. Hierbij schijnt het gebleven te zijn, want 
C 1 o q u e t en na diens overlijden in 1790 zijn beide zonen, blijven 
als apotheker gevestigd. 

Nog enkele namen van apothekers moeten genoemd worden: 
C o e m a n s (1756, 1781), J. B. R i j n s h o v e n (1757), J. 
F. v a n G e s t e l (1776—1781, 1784), levert medicijnen aan de 
stad; L. C. L o u s b e r g h (1780, 1786, 1787—1793), stadsapothe
ker voor de armen; Jos L u i P i t a f f e (1784, 1788), H e i n r i e h 
v a n d e r S m i t s e n (1791), J o s e p h B a e n e n (1795), apo
theker 3e klasse op het hospitaal. In 1782 komt de kwakzalverij weer 
eens om de hoek kijken, wanneer een verbod uitgevaardigd wordt 
tegen de verkoop van pillen van J. R. Raymaker dit Haegens van 
Antwerpen. 

VENLO 

De~geschiedenis van de pharmacie te Venlo en Roermond moet 
tezamen bezien worden, aangezien de bovengenoemde keur niet 
slechts voor Roermond, maar voor het gehele Over kwartier gold/ 
Aangezien ook Venlo hiertoe behoorde, is deze keur ook daar geldig 
geweest. Van Venlo hebben wij verder slechts weinige, maar enkele 
vroege gegevens over de apothekers. In 1498 werden door de bur
gemeester van Venlo van C o n r , apteker I8J/2 boek papier gekocht 
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„umb der Stad saecken eyne und ander dair opt schrijven à 3 
albus per boek" 5 ) . 

Op 30 Mei 1571 als „ P o u w e l B o e n e r brudigom was den 
vrunden van den Bosch in die apteyck geschinckt 24 quarten, die 
quart 3 str 3 g 12 str." 6 . 

Op 1 Augustus 1615 ondertrouwt te Amsterdam G e r r i t B u y s , 
apotheker wonende tot Venlo. 

C o n r a r d v a n d e W a l l was in 1628 tot stadsapotheker aan
gesteld onder zekere voorwaarden, n.1. dat hij de stadsarmen, de 
wezen en de zieken in het gasthuis, gratis zou bedienen. De stad be
loofde hem voor die diensten vrijdom van militaire lasten, inkwar
tieringen, wachten enz. Zij hield echter haar belofte niet, maar 
legde de gedienstige stadsapotheker toch voor hem ondragelijke mi
litaire lasten op. 7) 

V a n d e W a 11 was op 28 April 1626 in de St. Martinuskerk 
gehuwd. Hij legt 30 Augustus 1650 als weduwnaar van A n n a 
v a n D o r t h een verklaring af en wordt in 1654 aangeslagen in 
de schatcedule onder het kwartier van de Heipoort voor f 8,—. 

Op 14 Februari 1748 wordt R o e l o f A d r i a a n d e R o e v e r , 
apotheker in het hospitaal, begraven. 8 

Het aardigste is echter het volgende gedicht op de vijzel van 
collega S c h r i j n e n 9 ) . De vijzel draagt het randschrift: 

Peter van de Gheyn heft ray gegoten MDXLVII. 

In de apotheek ziet men een bord met het volgend chronicum; het is vervaar
digd toen de vijzel 200 jaar bestond in 1747. 

Tusschen het chronicum in ziet men de afbeelding van den mortier. 

A N N ^ C O N V E N I U N T E T O N U S 

N U N C JU_BI_LO R U R S U S B IS D E C I E S D E C J E S P A R 

O N U S E C C E L I B R O 

(De jaren en mijn gewicht komen overeen. Nu jubel ik weer tweemaal tienmaal 
tien zie, een gelijk gewicht weeg ik (1747) 

lek ben tweehondert jaer, wie zou meer willen wenschen, 
Niemand leeft nu zoo lang van de sterflijke menschen. 
Geen leven is in mij en dien: mijn meester trouw 
Zoowel gelooft het vrij, als zijn gehoude vrouw. 

Ick neem geen spijs of dranck en drage ook geen kleeren, 
Daarom gelijk ick meyn mag mij mijn meester eeren; 
W a n t als ick roep stom-stom-stim-stimelime-lin 
Breög ik mijn meester toe, zeer dikwijls groot gewin. 

Ick ben noch in 't geheel en wil ook noch niet scheuren, 
W a n t dat mij is geschied en zal mijn meester niet gebeuren. 
De jaeren, die ick heb, en het gelijk gewicht 
En krijght mijn meester noyt drom hij vor mij swigt. . . 

5) Maasgouw 2 (1880) no. 67. 
°) idem 1927, p. 9.-
7) idem 1929, p. 45. 
s) Nederl. Leeuw 1915 kol. 50 
9) Twee oude apothekersvijzels te Venlo." Maasgouw 1903, p. 92. 
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Tweehondert jaeren, want, die mij nu zijn gegeven, 
Die zal mijn meester niet gelijk als ick beleven. 
W i e meynt ghij dat ick ben? W a t dunck u van mijn staet, 
Ick dien de menschen veel en doen noch goet noch quaet. 

Men noemt mij een mortier door Piet van Gheyn gegooten, 
Het geen mij noch behaght en noyt en heeft verdrooten, 
Hierom ick vrolijk ben, daarom verheugh ick mij 
En vuyr van hondert jaer mijn tweede jubiley. 

Opgedragen aan mijnheer Wassenberg op de Stienstraet, in de Gaeper. 

Ook in Venlo behoorden de apothekers tot het kramersgilde. 
zoals blijkt uit de volgende door het gemeentearchief aan collega 
B r a n s verstrekte resolute van de vroedschap: 

„Alsoe der kremer gilde deser stadt teghenwordelick vuyt oer-
saecke van die mennichveldichheyt der personen to seer wuest ende 
wildt ijs, ende wie langher wie meer wuest ende wilde wordt, Soe 
dat die Gilde Meijsters hunne authoriteet ende officie niet bequae-
melick, als sulcx behoert, konnen gebruycken ende bedienen, ende 
daerbij noch allerleij abuisen ende Inconvenieten daghelicx voer-
vallen, die vereijsschen, om (so veel doenlick) geremedieert te 
werden, Als hebben Burgemr. Schepen ende Raedt deser Stadt 
goedt gevonden, dieselve gilde te separeeeren ende te deylen ende 
van een gilde voertaen twee te maecken, Separeer ende te deylen 
dieselve datelick In alsulcker vueghen, dat vortaen alle LaeckenCoo-
pers, Sydenkremers, kruydeneers, Apotheekers, Peperkoeckenbak-
kers ende yserenkremers van gewerckt yser een gilde à part sullen 
hebben. Ende sullen St. Catharinam tot oeren patroon behalden, 
ende hiertegens sullen alle vettslyters, die met sait, vettewahren, 
vischwaeren, ende ongewerckt yseren omgaen, ook een gilde à part 
hebben, Behaldende S. Niclaes tot oeren patroon, enz Die aide 
roll sall dienen ende blijven soe well voer die eyne als die ander 
gilde, daernae sie sich sullen hebben te reguleren, enz. 
Aldus geordonneert ende den Gildenbroeders opter gaffel voerge-
lesen den 7 Junij 1624. In presentie des regierenden Burghem. 
A d a m i D a e m e n v a n L e n t h o l t ende andere Heeren Ge
deputeerden-van Schepenen ende Raedt deser Stadt. 

Deze splitsing heeft echter niet zo lang bestaan; 6 November 
] 637 hebben beide zich weer tot een gilde verenigd. 

Correctie: 
Volgens mededeling van de archivaris van Roermond behoorde 

Venlo niet tot het Oostenrijkse Overkwartier van Gelder, maar 
tot het Staatse Overkwartier dat een eigen bestuur had onder de 
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. 

Ereli dmaatschappen 
Tijdens het Internationale Congres voor de Geschiedenis van de 

Pharmacie te Rome gehouden in September 1954 ter gelegenheid 
van de herdenking van het 525-jarig bestaan van het Nobile Col-




