
DE HERKOMST VAN ONZE NEDERLANDSE PHARMACEUTISCHE 
ORDONNANTIËN (*) 

door Dr. D. A. WITTOP-KONING. 

Vóór dat in de Franse tijd pharmaceutische wetten voor het gehele land uitge
vaardigd werden, hadden vele plaatsen reeds lang hun eigen plaatselijke verorde
ningen met een geldigheid die tot het eigen gebied beperkt bleef. Deze keuren zijn 
uiterst belangrijk voor de geschiedenis der pharmacie, vooral bij onderlinge verge
lijking .Was het in de tijd van S t o e d e r (1) nog niet mogelijk, deze vergelijking 

" te trekken en moest hij zich beperken tot het afdrukken der hem bekende teksten, 
thans, na verdere bronnenpublicatie, vooral van de hand van v a n d e r W i e -
I e n, is vergelijking ook voor ons land mogelijk en dit zal ook het doel moeten 
zijn voor de herbewerking van het boek van S t o e d e r. In Duitsland gaven 
A d l u n g en U r d a n g het voorbeeld met hun boek « Grundrisz der Geschichte 
der deutschen Pharmazie » (2), in Frankrijk gaf P r é V e t in zijn « Histoire de 
1'Organisation sociale en Pharmacie » (3) de vergelijking en publiceerde vervolgens 
in zijn laatste werk « Les Statuts et Règlements des Apothicaires » (4) in 15 delen zijn 
volledig bronnenmateriaal. 

Deze keuren waren geen bedenksels van de plaatselijke overheid, maar werden, 
met het overige recht, ontleend aan dat van een andere stad, de zgn. moederstad. 
Zo ontstaan hele filiaties die in het oud Vaderlands recht teruggebracht worden tot 
enige families, n.1. een Brabantse, een Zuid-Hollandse, Midden-Hollandse, Utrechtse, 
Overijselse, Gelderse en Zeeuwse familie, terwijl in België nog een Vlaamse, Ant
werpse en Luikse familie onderscheiden worden. De Brabantse familie stamt uit 
Leuven, de Vlaamse familie uit Atrecht. 

Wij kunnen voor het Oud Vaderlands recht misschien dit systeem volgen, voor 
deze speciale geneeskundige verordeningen spelen nog andere, factoren een rol, een 
grotere stad had eerder behoefte aan een dergelijke speciale verordening als een 
kleine en een handelsstad ondervond directe invloeden van buitenaf en niet slechts 
via de moederstad. Nu zullen wij, rekening houdend met het bovenstaande, moeten 
proberen de herkomst van deze ordonnantiën te bepalen. Nederland zal deze uit het 
buitenland gekregen hebben en daartoe moeten we eerst de oudste Nederlandse 
keuren op dit terrein opzoeken. 

Daartoe wilde ik er drie opvoeren : 

Ie. Bergen op Zoom. 
De archivaris van deze stad publiceerde in 1923 een keur (5) die hij omstreeks 

1530 stelt. De keur is merkwaardig, omdat het stadsbestuur eerst diverse klachten 
laat horen en dan aantoont, dat het redelijk is, strenge maatregelen te nemen. De 
klachten laat ik hier in hun geheel volgen. 

«Want in diverse plaetsen bevonden zijn dicwils vele ende meniger hande gebre
ken, abusen, negligentien ende verzuymptheyden inde appotekarisen, waer doer de 
pacienten bezwaert, verachtert ende zeer gepassioneerd worden ende dicwils in 
perikel vallen, tot„heuren grooten verdriete ende scaden ende oick tot diffamatien 
der medicinen. 

Inden eersten wast daer gebreck inde apotecarisen uut dien dat zij ongeleert zijn, 
nyet onderkennende die cruyden noch drogghen noch oick verstaende de boecken 
die hoer van noode zijn tot der exercitien van hoer apotecarisen. 

Ten tweedden uut dien dat zij coopen van heden van buyten, hoer laxativen, 
hoer gedisteleerde wateren, hoer olyen ende zommige andere dingen die den mede-
cyns behouflick zijn, die welcke nochtans nyemant onderkennen en mach, oft die 
wel ende oprecht gemaect zijn oft nyet, ende worden daer doer alzoe bedrogen, 
ende alzo bedriegen zy voorts tgemeyn volck. 

.(*) Mededeling in de « Kr ing voor Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » op 16 Maar t 1952 

te Brussel. 
(1) W . S t o e d e r, Geschiedenis der Pharmacie in Neder land, Amsterdam, 1 8 9 1 . 

(2) Berl i jn 1935. 
(3) Parijs 1940. 
(4) Parijs 1950. 
(5) H. L e v e I t , De apotheker te Bergen op Zoom in de 16e eeuw. Ph. W b l . 1923, p. 6 8 9 . 
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Ten derden valt daer gebreck in de apotecarysen want de medicynen zijn te 
oudt ende verdorven, oft zy zyn gemaict van cruyden, zaden, vruchten oft wortelen, 
die gepluct zijn buyten honnen tijde oft die qualick geconstrueert zijn ende alzoe 
verstorven ende zonder mach, oft zy zyn gemaict van drogen die te oudt ende ver
storven zyn, oft die gesophysticeert ende gevalst zijn. 

Ten vierden, want met tiden bevonden is, dat zy de drogen oft andere cruyden 
nyet en hadden ende gaven quyt pro quo. 

Ten vyfsten, omdat zy zomtyts uut hoers selfs auctoriteyt meerderen ende min
deren dat gewicht der laxativen, sonder te kennen die natueren oft complexien vande 
genen diet nemen zal. 

Ten sesten dat zy geven uuyt haers selffs auctoriteyt oft uut auctoriteyt ende 
raedt van lantlopers, barbiers, susters oft andere vrouwen zeer stercke medicynen, 
laxativen, inde welcke gaen Scamonea Coloquitida ende dyer gelycken. 

Ten severisten want huer dienaers inexpert wesende inde offitie huere huys-
vrouwen oft jonck wijffs de medecyn dispenseerende. » 

De maatregelen bestondden uit : 
Examinatie door de stadsmedicus met de andere doctoren, 
Eigenbereiding van composita nadat de dokter de grondstoffen gekeurd heeft, 
Het plaatsen van naam en datum op potten,-bussen, zakken, enz.. 
Geen geneesmiddelen quid pro quo, d.w.z. de een voor de andere geven. 
Eenheid in gewicht, waarbij een drachme overeenkomt met het gewicht van de 

Hongaarse ducaat. De zgn. Hongaarse ducaat was een in de Nederlanden algemeen 
gangbare gouden munt met de afbeelding van de Madonna met het Kind. 

Geen sterk werkende geneesmiddelen zonder recept of op een oud recept af 
te leveren ; 

Visitatie éénmaal per jaar door de stadsmedicus met enkele doktoren, waarbij 
opgemerkt wordt, dat « men daegelicx visiteert waer als voghelen, visschen enz. 
eermen die mach vercoopen, oyck koert men lakenen meede ende vele andere din
gen, daer nochtans min peryckel in is dan in die medicynen ». 

Levering aan armen tegen taxatie door de dokter. 

2e. De tweede keur, die ik bekijken wil, is die van Amsterdam, 1519 (6). 
Het is een keur op de uitoefening der geneeskunde waarbij op pharmaceutisch 

gebied bepaald wordt, dat : 
de medicus een recept moet geven waarmee de patiënt naar de apotheek moet 

gaan, de medicus mag dus niet zelf leveren, . 
verkoop van een aantal sterk werkende geneesmiddelen door anderen dan 

apothekers verboden is, 
geen aflevering van sterk werkende stoffen zonder recept plaats mag vinden, 
kwakzalvers slechts op weekmarkten toegelaten worden, 
de visitatie geschiedt door de deken van het St. Lucasgilde met enkele doktoren 

en apothekers, 
de levering aan de armen gratis of tegen redelijke prijs zal geschieden, 
de apothekers vrijgesteld worden van schuttersdienst maar wel aan de wacht 

deel zullen moeten nemen. 

3e. De derde keur is die van Maastricht uit 1490. (7) 
Deze is veel kleiner van omvang dan de beide voorgaande en eist slechts : 
een eed, 
geen aflevering van het één voor het ander, dus geen quid pro quo. 
Deze drie keuren zijn zeer verschillend, hetgeen misschien samenhangt met de 

bovenstaande stedenfamilies. Bergen op Zoom zal via Breda tot de Antwerpse fami
lie behoren, Amsterdam in die tijd via Haarlem tot de Brabantse en Maestricht tot 
een nog niet genoemde kleine Keizerlijke .familie, de Akense. 

Van Aken is mij niets nader bekend, zodat ik Maastricht verder buiten beschou
wing wil laten. 

Twee van de drie oudste keuren zoeken dus precedenten in België, resp. in 
Antwerpen en Leuven. Wat weten wij nu van Belgische keuren uit die tijd ? Aller-

(6) D. A . W i t t o p - K o n i n g ; De handel in geneesmiddelen te Amsterdam tot omstreeks 

1637 , p. 7 1 . 

(7) P. v. d . W i e l e n en E. C. M . J . H o I I m o n, Bijdragen tot de geschiedenis der Phar
macie in Maast r icht ; Ph. W b l . 1 9 2 1 , p. 7 5 8 . 
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eerst komt hiervoor in aanmerking een in 1540 door Karel V te Brussel uitgevaardigde 
keur (8), die bedoeld was voor alle provinciën der Nederlanden. De tijd van uitvaar
diging is geen bezwaar, daar die voor Bergen op Zoom niet vaststaat en best 10 jaar 
verschillen kan. De keur omvat de volgende bepalingen : 

verbod tot klaarmaken van voorschriften van niet-erkende artsen, 
verbod van verkoop aan de medici met de bedoeling van dezen de geneesmid

delen door te verkopen aan de patiënt, 
visitatie driemaal per jaar door gecommiteerden tezamen met apothekers, 
eigen bereiding der composita of aankoop hiervan van iemand, waar de grond

stoffen gekeurd waren, 
composita mogen eerst bereid worden na visitatie der grondstoffen, 
maten en gewichten zullen « al eens zijn », 
schouw der voorschriftenboeken om hierin uniformiteit te brengen. 
In de tweede plaats wil ik hier noemen de keur van de Kruidhal te Brugge. Deze 

moeten we echter terzijde leggen daar die slechts de handel regelt, alleen kent 
Brugge in 1497 visitatie driemaal per jaar door deken en gezworenen van de Cruydt-
halle. Karel V heeft met die keur van Brussel getracht centraliserend te werken, door 
een keur voor het gehele land uit te vaardigen. Om tegen het particularisme van 
zijn steden niet te sterk in te gaan, is de keur gesteld als bedoeld voor Brussel. Deze 
centraliserende macht ontleende hij aan zijn Bourgondische voorgangers, die haar 
via hun Moederland, uit Frankrijk meebrachten. Uiteindelijk zullen wij ook voor deze 
pharmaceutische verordeningen van algemener dan strikt plaatselijk belang op 
Frankrijk terugvallen. De moeilijkheid is echter de tussenschakels te vinden. Alge
mene keuren (9)v uitgaande van de vertegenwoordigers van de Spaanse overheid in 
België, beginnen, volgens de beschikbare bronnen in 1569, plaatselijke keuren voor 
Brugge in 1582, voor Antwerpen in 1659, voor Gent in 1650, voor Namen in 1687, voor 
Brussel in 1641, voor Luik in 1699 en voor Mons in 1686, terwijl van Leuven, waar 
immers de Brabantse familie vandaan kwam, helemaal niets bekend is en van 
Atrecht, waar de Vlaamse familie vandaan kwam, eerst uit het einde van de 18de 
eeuw een keur bekend is. 

Hiermede is echter niet alles gezegd, want v a n S c h o o r (10) publiceerde 
een keur van Yperen, die hij meent te moeten dateren tussen 1292 en 1310. Deze 
publicatie heeft P r é v e t helaas niet gekend. 

De inhoud van deze keur komt op het volgende neer : 
de apotheker moet een eed afleggen dat hij niet te duur zal laten betalen en 

slechts goede geneesmiddelen zal leveren, 
. scheiding tussen genees-, heel- en artsenijbereidkunde, 

het afleggen van een examen, 
als voorschriftenboek wordt het antidotarium Nicolaï bindend verklaard, 
een gewichtsstelsel van 1 ons tot 1 noir tournois wordt vastgesteld, (een noir 

tournois gaat weer op een munt, de Tourse groot, terug), 
het gebruik van goede grondstoffen wordt voorgeschreven, 
het gewicht der dure simplicia mag niet verminderd worden, noch mogen zij, 

geheel weggelaten worden, 
geen quid pro quo te geven, waarmede het product niet meer volgens het anti

dotarium zou zijn, 
de apotheker of zijn knecht moeten kunnen lezen, 
de apotheker mag geen nieuwe confecten maken zonder voorafgaande visitatie 

der grondstoffen door de gezworen medicus, 
hij moet op zijn vaatwerk de tijd en datum der bereiding van de inhoud schrijven, 
hij mag geen sterke laxantia, zware vergiften of abortiva verkopen of cadeau 

geven zónder voorschrift van een arts, 
hij mag geen recepten klaarmaken voor anderen dan waarvoor ze uitgeschre

ven zijn, 
hij behoeft niet toe te staan dat een-dokter zijn medicijnen duurder doorverkoopt 

om deel te hebben in de winst. 
De juiste ouderdom van deze keur is niet meer na te gaan daar het origineel in 

de eerste Wereldoorlog verbrand is. 
(8) A . v a n D o n i n c k, Ordonnantie tot uitoefenen der Geneeskunde 1540, Bijdr. Gesch. 

Geneesk. X (1929), p. 3 4 . 
(9) P r é v e t, I. c , p. 2 2 2 . 
(10) O. v a n S c h o o r , La plus ancienne Législation médico-pharmaceutique de Belgique, 

Vortràge Hauptversammlung Basel 1934, p. 2 2 . 
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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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