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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-
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legio Chimico'Farmaceutico di Roma, het oudste apothekersgilde 
ter wereld, werd door dit Collegio het erelidmaatschap verleend 
aan Dr P. H. B r a n s (Rotterdam), president van de Kring voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux (Cercle Benelux 
d'Histoire de la Pharmacie), aan L. J. V a n d e w i e l e (Gent), 
secretaris van de Kring en aan Dr D. A. W i t t o p K o n i n g (Am
sterdam), redacteur van het Bulletin van de Kring. 

Als blijk van waardering voor hun werkzaamheid op het gebied 
van de internationale verenigingen voor de geschiedenis van de 
pharmacie werd aan Dr P. H. B r a n s als secretaris-generaal van 
de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie, Secretaire 
Permanent van de Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Phar
maceutique en als vice-président van de Société Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie benevens aan Dr D. A. W i 11 o p K o 
n i n g , penningmeester "van de Académie en van de Union Mon
diale en lid van het bestuur van de Société Internationale d'Histoire 
de la Pharmacie, het erelidmaatschap verleend door de Associazione 
Italiana di Storia délia Farmacia. (P. H. Brans) 

Dr L. Hahn. E m d e n s A p o t h e k e n und A p o t h e 
k e r in f ü n f J a h r h u n d e r t e n . Verlag Ostfriesische 
Landschaft, Aurich 1954, prijs ƒ 4,70. 

Dit wel zeer sterk genealogische boekje is ook voor de Neder
landse geschiedenis van de pharmacie van belang, gezien de nauwe 
contacten van ons land met Oost Friesland. Aangezien het archief 
van Emden eerst omstreeks 1500 begint was het niet mogelijk de 
eerste apothekers aan te wijzen. In 1509 komt de eerste niet met name 
genoemde apotheker voor, die een aan de kerk toebehorend huis 
bewoont waar de stad de huur van betaald. Hij was dus waar
schijnlijk stadsapotheker. De volgende Nederlandse apothekers 
worden genoemd: 
1540 T i a e r t E e c k uit Farmsum;. 
1555 L u d e w i e h van Zwolle, apotheicker; 
1570—1578 W a l i c h S i v e r t z die daarna naar Amsterdam 

terugkeert; 
1629 F r i d e r i c u s R e n e m a n van Groningen; 
1674 J o h a n n i s M e d e r die als apotheker in Appingedam ge

werkt heeft. 
Belangrijker is de overeenkomst van 1641 tussen kruideniers en 

apotheker. De apothekers mochten kruiden in het klein verkopen 
maar moesten bijdragen aan het kruideniersgilde, zonder andere 
verplichtingen hieraan. 

Vanaf 1750 tot heden wordt de volledige geschiedenis van de 
Emder apotheken gegeven. Van het werkelijk pharmaceutisch his
torische deel was meer te maken geweest, de schrijver verliest zich 
te veel in de personalia, zonder in te zien dat de pharmacie hetgene 
is wat deze personen verbindt. D. A. WITTOP KONING 




