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UIT HET PHARMACEUTISCH VERLEDEN VAN 
ROTTERDAM *) 

door 

P. H. BRANS 

Ter gelegenheid van de 61e Algemene Vergadering van onze 
Maatschappij te Rotterdam gehouden in 1912, heeft V a n d e r 
W i e 1 e n onder de titel „Rotterdam" een overzicht gegeven van 
de pharmaceutische geschiedenis van deze stad. Inmiddels zijn 
weer verschillende publicaties verschenen en vondsten gedaan, die 
in het onderstaande zijn samengevat ter gelegenheid van de 99e 
Algemene Vergadering. 

Wij mogen bij een vergadering van onze huidige beroepsvereni
ging in gedachten wel even teruggaan tot de oorsprong van de 
pharmaceutische vakorganisatie, die wij moeten zoeken in de gees
telijke broederschappen of confre'riën, die ter ere van de patroon 
van hun ambacht, van hun gemeenschappelijke devotie deden blij
ken door het stichten van een altaar, een raam in de kerk, een 
vicarie, enz. Zo bestond te Rotterdam sedert 1 September 1467 een 
Barbiersgilde, dat aan de heiligen Cosmas en Damiaan in de Sint 
Laurenskerk een altaar had gewijd, blijkens op 13 Maart 1491 en 
3 October 1498 verleende aflaten. Op dit altaar werd op 21 Decem
ber 1521 een vicarie „geconfirmeerd". In de acte ten overstaan van 
Y s b r a n d u s , Notario publijc, verleden, is sprake van „een huys 
gelegen in 't Westvirendeel butens dycx dair nu ter tijt G ij s -
b r e c h t die Apotheker in woont". Er waren destijds zeker meer
dere apothekers, want in de Ordonnantie van het Barbiersgilde van 
23 Juli 1519 vindt men de volgende zinsnede: 

„Item zoe wie dat Praktyzeeren wilde in Medicijnen binnen Rot
terdam, die sal gehouden wesen zijn recepten te laten maecken in 
eenige Apteeca, alsoe wel binnen der stede als daer buten, gelyck 
hem dat guet duncken zall," 

Dit Barbiersgilde bestond reeds sedert 1 September 1467 en ver
enigde later ook de chirurgyns en de apothekers, tot de keur van 
6 Januari 1649, geamplieert op 5 Maart 1650, de Rotterdamse apo
thekers een eigen gilde gaf. Over het chirurgynsgilde S. Cosmos 
et Damianus, waartoe de apothekers dus behoord hebben, heeft L. 
v a n L o o n een artikel gepubliceerd met afbeeldingen van het 
zegel, met de beide heiligen om het wapen van Rotterdam en van 
de gildekist met de voorstelling van de barmhartige Samaritaan be
schilderd, die zich in het Historisch Museum bevindt evenals de 
wortelnoten simpliciakast, die nog in 1730 diende om de a.s. gilde-
broeders op hun kennis in deze zaken te onderzoeken. 

Behalve genoemde „Gijsbrecht die Apotheker" was in de tweede 

*) Publicatie No. 9 van dé Commissie voor de Geschiedenis van de Pharmacie. 
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helft van de 16e eeuw gevestigd op de Hoogstraat in het huis ,,de 
Gulden Vijzel" de apothecaris N i c o 1 a e s W i 11 e m z. C l i n -
c k e b e 1, die lid van de vroedschap was. De mededeling van de 
geschiedschrijver N i c o l a a s Z a s , dat dit de „eerste en eenige 
apotheeckerswinkel binnen Rotterdam" zou zijn geweest, wordt 
door de vondst van Gijsbrecht uit 1521 verzwakt. C l i n c k e b e l 
is niettemin een historisch belangrijke figuur te achten als stam
vader van Rotterdamse geneesheren en apothekers. Zo waren zijn 
zoon G r e g o r i u s N i c l a e s z . en zijn neef J a c o b, geboren 
in 1567, beiden geneesheer te Rotterdam en de laatstgenoemde ver
wisselde dit beroep voor dat van kruidenier (d.i. kruidenhandelaar) 
en apotheker. Deze J a c o b A n d r i e s z . overleed op 3 Februari 
1606 en had de beide hevige uitbarstingen van de pest in 1599 en 
1603 dus overleefd. De overheid heeft kennelijk in het pestjaar 1603 
de pharmaceutische verzorging voor het onvermogende deel van 
de bevolking onvoldoende geacht, want op 28 April 1603 werd 
overgegaan tot de stichting van de stads-apotheek, mede ten be
hoeve van het gasthuis en de godshuizen. Deze apotheek werd spoe
dig gevestigd in het Diaconiehuis, sedert 1806 in hét Oude Mannen
huis op de Hoogstraat, dat bij het bombardement van 1940 werd 
verwoest. Een andere oude apotheek ten algemenen nutte was die 
van het Proveniershuis, waarvan de naam voortleeft in straatnamen 
en waar ook leprozen werden verpleegd. De zalven en pleister uit 
die apotheek, die groten faam genoten, werden ook aan de burgerij 
verkocht. 

Steeds waren de apothekers er op bedacht de overheidsvoorzie
ning met geneesmiddelen te beperken tot de oorspronkelijke opzet 
en vooral het sedert 5 Maart 1650 bestaande apothekersgilde heeft 
zich herhaaldelijk en met succes tegen elke uitbreiding daarvan ver
zet. Zo begint een „Alteratie en Ampliatie op de Ordonnantien 
Rakende de Doctoren in de Medicijnen, op de Chirurgie en op het 
Gilde der Apothecars" dato 17 April 1787 met de volgende arti
kelen: 

Artikul I 

Dat voortaan, de leverantien uit de Stads Apotheecq eenigyk,en alleen zullen 
mogen werden gedaan aan de Publique Nederduitsche, Walsche, Engelsche en 
Schotse Diacanien, en alle de respective Godshuizen, terwyl de Algemeene neering 
nog aan Burgers, nog aan Buiten-lieden uit dezelve voortaan in geenen deele 
meer zal mogen plaats hebben. 

II 

Dat aan niemand hoegenaamd, eenige van briefjes zullen vermogen gegeeven, 
veel min gerespecteerd te worden, omme daar op Medicamenten uit dè Stads 
Apotheecq te halen, als aan gealimenteerden van boven gemelde Diaconien. 

III 

Dat de Regenten van het Diaconiehuis geen Apothecar zullen vermogen aan 
te stellen dan de zodanige, die alvorens van het Collegium Pharmaceuticum een 
getuygschrift zal hebben bekomen, dat hy, by een behoorlyk Examen blyké van 
genoegzame kunde en bedreevenheid in die post heeft gegeeven. 

IV 

Dat by de aanstelling van een Apothecar, de bekwaamheid der Meededingers 
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gelyk bevonden werdende, een Burger, of zoodanig één, die aan het 7de en 8ste 
Articul der vorige Ordonnantie-op het Gilde van de Apothecars, geëmaneert den 
24 April 1717 voldaan heeft, boven een vreemdeling zal moeten werden ge-
praefereerd. 

V 

Dat ingeval een vreemdeling, die aan het 7de en 8ste Art. der Ordonnantie niet 
had voldaan, by gebrek van eemg ander kundig persoon daar toe wierd aan
gesteld, aan zodanig één niet zal worden toegestaan zelfs een winkel op te 
zetten, en als gewoon Apothecar in deeze Stad te fungeeren, ten ware hy de 
post van Apothecar in de Stads Apotheecq geduurende zes volle Jaren zal 
hebben bedient. 

Ook apotheekhoudende geneesheren waren een doorn in het 
vlees, blijkens de artikelen IX, X, XI en XVI in dezelfde Alteratie: 

IX 

Dat terstond, na -dat deeze zal zyn gepubliceert,' geene nieuw aankomende 
Doctoren meer de vryheid zullen hebben, om de Medicamenten gereed te maken 
of te leeveren of 'er voor te rekenen, maar hunne Recepten aan de huizen hunner 
patiënten zullen moeten laten, op de boete de eerste reys van 25 guldens, de 
tweede reys van 50 guldens, en de volgende reysen telkens van 100 guldens. 

X 
Dog dat de teegenswoordige alhier practiseerende Doctoren, na het publiceeren 

deezes, aan hunne Patiënten de vrijheid en de keuze zullen moeten laten, om de 
Recepten door hun voorgeschreven, te laten gereedmaken by een Apothecar na 
hunne verkiezing, en voor hunne Rekening, mits dan het verhoogde Honorarium, 
hier na te bepalen, betalende, of wel de Medicamenten door hunne Doctoren te 
laten leveren, en dezelve daar voor te laten rekenen. 

XI 

Dat de jeegenswoordige alhier practiseerende Doctoren eyge Apotheecquen 
aan hunne Huizen hebbende, hun leven lang geduurende de vryheid zullen hebben 
en behouden (hunne Patiënten zulks verkiesende) aan hunne Huizen gereed te 
maken de nodige -Medicamenten, zoo, voor Buiten-luiden, als voor Burgers of 
Luyden binnen de Jurisdictie deezer Stad wonende, mits binnen een maand, na 
dat deeze zal zijn gepubhceerf, hunne naamen op te geeven aan het Collegium 
Pharmaceuticum. 

XVI 

Dat geene Doctoren of Chirurgyns voortaan eenige busschen zullen mogen 
aanneemen, en dezelve bedienen, ten zy hy de Medicamenten doe leeveren door 
een Apothecar. 

Een absoluut monopolie hadden de apothekers bij het bereiden 
en afleveren van geneesmiddelen niet. De keur van 1649 veroor
loofde de chirurgyns, overeenkomstig artikel 25 van de Chirurgyns-
gildebrief „alleen te gebruiken en patiënten te administreeren alle 
wondedranken, julapiën, purgatiën en decocten contra morb. gall. 
en andere uitwendige geneesmiddelen" en artikel XIII en XIV van 
de Alteratie van 1787 zegt iets dergelijks: 

XIII 

Dat de tegenswoordige en nieuw aan komende Doctoren geene andere uit
wendige middelen zullen vermogen voor te schryven, veel min te leeveren, van 
zodanige, die tot het geneezen. van inwendige ziektens zullen nodig vinden, en 
die de hand, van een Chirurgyn niet vereysschen. 
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XIV 

Dat het de Doctoren echter zal vrystaan allerleye uitwendige middelen voor te 
schryven, omme die na verkiesing der Patiënten het zy, by een Apothecar, het zy 
by een Chirurgyn te laten gereed maken. 

Dat de chirurgyns recepteerden, blijkt ook uit de notarisproto
collen betreffende nalatenschappen van deze lieden. 

Ook ten aanzien van de levering van de zogenaamde „zeekisten", 
die aan boord van de schepen de geneesmiddelvoorziening beteken
den, lieten de Rotterdamse apothekers zich niets afsnoepen, ge
tuige artikel 

XXXI 
Dat geene kisten of doosen met Medicamenten ten gebruyke van Zeevarende 

van andere plaatsen binnen deeze Stad zullen mogen worden ingevoerd, of aan 
Scheepsboord gelevert, met uitzondering echter van zodanige Scheepen, welker 
Boekhouders buiten deeze Stad woonachtig zyn. 

De zeekisten, ook wel ,,lap- of zalfdozen" genoemd, bevatten 
geneesmiddelen en verbandmiddelen ten gebruike van de chirur
gyns aan boord van de vloot van de Admiraliteit (d.i. de Zeemacht), 
de koopvaardij, de walvischvaart en de schepen van de Oost- en 
West-Indische Compagnie. In sommige plaatsen geschiedde die 
voorziening min of meer centraal. Te Amsterdam had de O.I. Com
pagnie een eigen apotheker voor de zeekisten van haar vloot, de 
apotheker van het gasthuis was belast met de verzorging van de 
kisten voor de Admiraliteit, maar te Rotterdam schijnen de particu
liere apothekers de leverantie te hebben verzorgd, blijkens genoemd 
artikel en andere vermeldingen. Zo leverde H e r c u l e s C r u y s 
(ook wel K r u y s ) , die na de verkoop van zijn apotheek op 21 No
vember 1646, zich naar de Oost begaf en daar in 1668 de eerste 
stadsapotheker van Batavia werd, een zeekist op afbetaling voor 
het schip St. Jan bestemd voor West Indië, op een contract dato 
26 Maart 1644 gesloten voor notaris A r e n t v a n d e r G r a e f f . 
In 1661 leverde de Rotterdamse apotheker P e t r y een medicijnkist 
ten behoeve van Vice-Admiraal K o r t e n a e r ) , die blijkbaar niet 
geheel aan de gestelde verwachting heeft voldaan en die daarna 
op verzoek van K o r t e n a e r door een viertal geneesheren, onder 
wie de reeds genoemde N i c o l a a s Z a s , werd gevisiteerd. 

Op 13 Februari 1720 zond het Apothekersgilde een request aan 
de „burgemeesteren en schepenen om te obtineren, dat niemand 
dan de hier gequalificeerde apothecars sullen mogen gereetmaken 
kisten voor Chyrurgyns ter see varende". Om elke levering door 
niet-bevoegde „drogisten, chymisten en chirurgyns" onmogelijk te 
maken, werd voorts aangedrongen op visitatie van alle medicijnkis-
ten door het Apothekersgilde. 

Het onbevoegd afleveren van geneesmiddelen, ook door genees
heren, ondanks de boeten gesteld in de keur van 1649 en de or
donnantie van 1707, was aanleiding tot een request op 14 Augus
tus 1711 tot de stedelijke overheid gericht, om te protesteren tegen 
het feit, dat „niet alleen het grootste gedeelte der Medicinae doe-



365 

tores allé soorten van in- en uitwendige medicamenten voor hunne 
patiënten klaar maken en leveren, tot groot nadeel en praejudicie 
van het voors. apothekersgilde. Nemaar ook, 't gene veel erger is, 
dat zelfs de drogisten en chymisten zig niet ontzien allerley ge
prepareerde en gecomponeerde medicamenten als mede 
alle doctorale ordonnancien klaer te maken en te verkoopen, ja 
('t gene 't allerergste is, en met het uyterste gevaar der lijderen 
vermengt) de bekendste middelen, als Tyriaca te verval
senen steckende tot totale ruime van 't voorss. apo
thekers gilde " 

Na veel wikken en wegen wordt in overleg met het Stads
bestuur een „Accommodement tusschen de medicinae Doctoren en 
Apothekers" wereldkundig gemaakt op 26 Augustus 1711, doch 
de zes artikelen, die de rechten der apothekers bevestigen, bevre
digen onze collegae niet en reeds op 31 Augustus schrijft men 
weer aan de Magistraat om verder gaande maatregelen. Deze 
werden neergelegd in een nieuw Accommodement van 9 artikelen, 
in het gildeboek van het Apothekersgilde vermeld met het laco
nieke onderschrift „deese bovenstaende artijkelen sijn tussen de 
Doctoren en de Apothekers wel geconvenieert, edog nooyt ter 
practyck gebracht." 

Het laatste artikel van genoemde overeenkomst luidde aldus: 
„Verders conventeren de Doctoren tot beter onderhoud vande 

Hortus medicus, dat zij L. jarelickx ider voor haer hooft zullen con-
tribueeren een somma van drie guldens, mits dat gedurende de so
mermaanden de voors. Hortus medicus ten minste eens ter week 
des des namiddags sal open staen voor de voors. doctoren". 

De Hortus medicus was op 14 Februari 1710 door het apothekers
gilde aangelegd in het bolwerk aan de Oostpoort ten behoeve van 
het onderwijs aan de apothekersknechts. Op 8 Mei 1727 besloten 
Burgemeesteren en Regeerders „het voornoemde bolwerk en daarop 
synde tuin te removeren", ondanks protest van het gilde en gezien" 
de onkosten al die jaren aangelegt, verloren zijn om een bequame 
plaats, dat wy onse kruiden en planten daar bequamelyk cunnen 
insetten". Eerst in 1788 kon het onderwijs aan levend materiaal weer 
worden gegeven in een kruidtuin, dank zij de stichting van een 
hortus medicus door een gezeten Rotterdammer, J. E. C. v a n 
S c h i n n'e, op zijn buitenplaats aan het Vasteland, op .de hoek 
van de Houtlaan en het Nieuwe Werk. Na zijn overlijden in 1818 
werd dit onderwijs gestaakt, hoewel nog enkele apothekers onder 
elkaar daarna een hortus schijnen te hebben gehad aan de Raam-
poort. 

Voor de toelating als apotheker moest men volgens de keur van 
1649 „poorter" zijn, volgens de ordonnantie van 1707 „burger". De 
.meesterproef" mocht worden afgelegd na een leertijd van 4 jaar. 
Dat die leerjaren geen sinecure waren, blijkt onder meer uit een 
„Order voor de Leerlingen in de apotheek", die was ingeschreven 
in een exemplaar van de Rotterdamse Pharmacopée, die in het bezit 
was van het Departement Rotterdam van de Maatschappij * ) . De 

*) S toe der, i.c. blz. 269. 
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proef bestond uit het maken van 6 verschillende compositiën, later 
nader omschreven als 3 uit het gebied der pharmacie en 3 uit het 
gebied der chemie. Verder ging het examen over de „groene krui
den, eerst in de hof, maar later ook langs den weg en in het water", 
terwijl de kennis der simplicia moest blijken uit het herkennen van 
droge en groene kruiden. Tot slot werden nog 6 preparaten ter 
bereiding gegeven. 

Had de candidaat hierbij voldoende bewijzen van bekwaamheid 
gegeven, dan werd hem het diploma van „Artis Pharmaciae Magis
ter" uitgereikt, vgorzien van een afdruk van het zegel van het 
gilde: een stralende zon omgeven door twee randschriften *) . Het 
binnenste luidde: Herbarum subiecta potentia nobis — de kracht der 
kruiden is ons onderworpen — een trotse spreuk ontleent aan O v i -
d i u s ' Metamorphosen I, 521—525, waar A p o 11 o, verliefd op 
de nymph D a p h n e, tracht haar gunstig te stemmen door te ver
tellen wat hij zoal vermag en daarbij ook genoemde zin uitspreekt. 
Het buitenste randschrift luidt: Sigillum Contrat. Pharmac. Rotero-
damensis en het binnenste randschrift bevat nog het jaartal van de 
stichting van het gilde 1650. Dit fraaie gildezegel leeft-nog voort 
in de vergaderzaal van het Departement Rotterdam, waar het in 
hout gesneden, de zetel van de voorzitter siert. Het embleem van 
de in 1904 opgerichte Rotterdamsche Apothekersvereniging is door 
Hk. C o h e n genoemd naar aanleiding van het destijds ook al moei
lijk op te lossen probleem van een apothekersembleem **) . 

De zorgen van het gilde strekten zich, blijkens aantekeningen in 
het Resolutieregister en het gildeboek, uit over alle zaken, die „des 
apothekers" waren. Vertrok een apotheker tijdelijk ter vaart naar 
Oost -Indië, dan voorzag het gildebestuur tijdens zijn afwezigheid 
in het toezicht op zijn apotheek door het benoemen van iemand „bij 
provisie voor een half jaar", zoals op 5 September 1667 geschiedde. 
Een andere maal (op 13 December 1775) werd als grote uitzon
dering een apothekersweduwe, met twee jonge kinderen achterge
bleven, toegelaten tot het gilde, mits zij zich door haar broer zou 
laten assisteren. 

De komst der Fransen en de leuze Vrijheid, Gelijkheid en Broe
derschap leidde tot het Besluit van het Uitvoerend Bewind van de 
Bataafsche Republiek van 5 October 1798, waarbij de gilden wer
den opgeheven. Bepaald werd, dat de gilde-eigendommen, fondsen 
enz., bij de Landsregering moesten worden ingeleverd. Met een vin
dingrijkheid, die wij ons nog zo goed uit de jongste bezettingstijd 
herinneren, saborteerden velen van onze voorvaderen dit besluit. Het 
Het Rotterdamse Apothekersgilde leefde verder onder de naam 
Vernietigd Apothecars Gilde, ook wel onder de Latijnse naam Col
legium Pharmaceuticum en eerst de instelling van de plaatselijke 
Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt op 3 October 1806 be
tekende het werkelijk einde van het gilde. In de opleiding en toe
lating van de apothekers moest nu op ander wijze worden voorzien. 
De W e t op het Hoger Onderwijs van 1815 opende weliswaar de 

*) Pharm. Weekblad. 1930, blz. 1020. 
**) Pharm. Weekblad. 1932, blz. 596. 
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mogelijkheid van promotie tot de graad van „Artis pharmaceuticae 
Doctor", maar de bezwarende omstandigheid, dat men eerst moest 
promoveren tot Medicinae Doctor, zonder de mogelijkheid ook de 
medische praktijk naast de pharmaceutische uit te oefenen en het 
bezit van de doctorsbul dus geen andere rechten gaf, dan die van 
iedere apotheker, als zodanig'door een Provinciale Commissie van 
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt toegelaten, w,as niet be
vorderlijk voor veel animo in deze studierichting en één der weinige 
promovendi is de latere hoogleeraar G e r r i t J a n M u l d e r , te
voren docent aan de Clinische School te Rotterdam. 

Teneinde te voorzien in de behoefte aan plattelands-medici had 
een Koninklijk Besluit van 6 Januari 1823 de mogelijk^geopend van 
stichting van de „Scholen tot aankweeking van heelmeesters en 
vroedvrouwen", de z.g. Clinische Scholen. Omdat de bij W e t van 
1818 mogelijk maakte gemaakte opleiding tot apotheker geen succes 
had, opende artikel 4 van het Reglement voor de Clinische Scholen 
ook de mogelijkheid tot opleiding van hen, die in de ,,artsenij men-
kunde zouden wenschen onderwezen te worden". Te Rotterdam 
werd in 1828 een dergelijke school geopend met een plechtige zit
ting in de Lutherse Kerk aan de Wolfshoek en begon men het onder
wijs met 5 lectoren en 108 leerlingen. Het onderwijs werd groten
deels gegeven in het voormalige Zakkendragershuis aan de Boter-
sloot. M u l d e r , die behalve scheikunde, in de eerste jaren ook 
plantkunde doceerde, gaf het onderwijs aan het levend materiaal 
in de Hortus van de Apothekers. Deze was in 1826 aangekocht 
door C. D a 1 e n en gelegen tussen de Boomgaardslaan en de Schie-
damsesingel, ongeveer waar later aan de Boömgaardstraat de Meis
jes H.B.S. werd gebouwd, nadat de Hortus in 1869 aan de meest-
biedende was verkocht. 

Wij gaan aan de geschiedenis van de Clinische School hier ver
der voorbij, doch noemen nog even de docent J. E. d>e V r i j , de 
opvolger van M u l d e r en de namen- van d e V r i e z e , O u d e -
m a n s en R a u w e n h o f f en die van de apotheker van het Zie
kenhuis Coolsingel, W . R o b e r t s o n . 

Zonder twijfel is de aanwezigheid van vele geleerden van invloed 
geweest op de wetenschappelijke beoefening van de pharmacie te 
Rotterdam en met de wil het beroep te dienen, heeft dit aanleiding 
gegeven tot departementale publicatie's als de „Handleiding ter 
bereiding en beproeving van geneesmiddelen, niet in de Pharma-
copoea Neerlandica opgenomen, uitgegeven in overeenstemming met 
de afdeling Rptterdam en omstreken der Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst door het Departement Rotterdam der N e ; 

derlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie" in 1853, 
het „Compendium op de Pharmacopoea Neerlandica, uitgegeven 
door het Departement Rotterdam der Ned. Mij. t. Bev. d. Pharma
cie" in 1861 en het „Supplement op de Pharmacopoea Neerlandica" 
uitgegeven in 1865 en 1867. Op de tweede uitgave van de Pharma
copée verscheen in 1881 als uitgave van het Departement Rotter
dam het „Formularium, bevattende voorschriften van geneesmid
delen niet in de Pharmacopoea Neerlandica, editio altera voorko-
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mende", op de derde uitgave van de Pharmacopée verscheen in 1891 
het „Supplement op de 3e uitg. der Nederlandsche Pharmacopée" 
en op de vierde uitgave van de Pharmacopée in 1914 het „Supple
ment" op die 4e uitgave, eveneens samengesteld en uitgegeven door 
het Departement Rotterdam. 

Aldus heeft het van 28 December 1844 daterend Departement 
Rotterdam, dat dus binnenkort 110 jaar bestaat, de ereschuld inge
lost voor het feit, dat Amsterdam al in 1636 was voorgegaan met 
een eigen stedelijke pharmacopée en het Rotterdamse Apothekers-
gilde pas in 1709 daartoe overging. In 1728 verscheen een practisch 
onveranderde herdruk, waarin zelfs de drukfouten uit de editie van 
1709 niet waren verbeterd, in 1735 een herdruk in kleiner formaat, 
nu met verbetering van de fouten uit vorige drukken. 
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