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DE DORDTSE CONFRERY DER DROGBEREYKUNST EN DE 
PLAATS TUSSEN DE ANDERE APOTHEKERSGILDEN. *) 

door 

P. H. BRANS 

Dans le livre „Geschiedenis der Pharmacie in Nederland" du Prof. 
W . S t o e d e r, il est question d'une confrérie des apothicaires de 
Dordrecht, confrérie qui aurait existé depuis 1367. Cette date est incor
recte et cette confrérie n'a existé que depuis le 14 avril 1666, soit 300 
ans plus tard que la date indiquée. Néanmoins la ville de Dordrecht 
se place parmi les toutes premières des villes qui ont eu des gildes 
exclusivement composées de pharmaciens. 

L'auteur donne un tableau aussi complet que possible de nos con
naissances actuelles sur les premières ordonnances et sur les premières 
gildes connues, afin de faciliter l'étude de l'histoire de ces confréries 
de pharmaciens aux Pays-Bas. 

In S t o e d e r ' s Geschiedenis der Pharmacie in Nederland 
wordt, nadat als oudst bekende Nederlandse apothekers genoemd 
zijn T h e o d o r u s uit 's Hertogenbosch in 1320. en L a m b e r t 
uit Zwolle in 1341, gezegd: 

„In Dordrecht waren er op St. Gillysdach of 's woensdags na St. 
Jansdach, uitgaende oegst, in 't jaar 1367, 32 Gilden en 8 Broeder
schappen of Confrerijen, waaronder d e D r o g b e r e y k u n s t of 
P h a r m a c i e , gezegd A p t e k e r s , onder No. 5 wordt ge
noemd". (1) 

In verband met een herbewerking van het materiaal uit S t o e 
d e r ' s boek voor een nieuwe uitgave, leek het ons van belang 
iets meer te weten te komen van die broederschap, die ruim 200 
jaar vroeger zou zijn tot stand gekomen, dan de eerste andere apo
thekersgilden hier te lande. 

Raadpleging van de stukken in het Dordtse Gilde-archief gaf 
geen opheldering, integendeel. Een op perkament geschreven stuk 
(2)- gaf een opsomming van 29 gilden en geen enkele broeder
schap, die in 1367 bestonden en daaronder was er geen enkele, 
die met de Drogbereykunst of Pharmacie werd aangeduid. 

Gezien het feit, dat Dordrecht in de geneesmiddelhandel van 
die tijd een niet onbslangrijke rol heeft gespeeld, gaf dit dus ons 
nog geen aanleiding de opgaaf van S t o e d e r terstond in twijfel 
te trekken. Jan I had Dordrecht in 1299 het stapelrecht verleend 
en in 1355 dit nog zodanig uitgebreid, dat feitelijk geen vervoer van 
goederen langs de Hollandse stromen mogelijk was, zonder dat 
deze in Dordrecht ter markt kwamen en dan met schepen, aan 
Dordtse kooplieden toebehorend, verder vervoerd werden. Men 

*) Voordracht gehouden voor de Kring voor de Geschiedenis van de Phar
macie in Benelux (Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie) te Amsterdam 
op 1 November 1952. 
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treft in de stadsrekeningen van Dordrecht herhaaldelijk de aankoop 
van specerijen aan. (3) 

Voor het vormen van een gilde waren een aantal kunstbroeders 
nodig, die aanvankelijk een geestelijke broederschap ter eere van 
een bepaalde heilige, de patroon van het ambacht, een altaar 
stichtten of op andere wijze van hun gemeenschappelijke devotie 
deden blijken. Naast die religieuze belangen zijn echter spoedig 
ook de materiële belangen een rol gaan spelen, welke leidden tot de 
oprichting van de economische vakgilden, die vooral in de bloeitijd 
van hun bestaan het hooghouden van hun bedrijf en het verbeteren 
van economische bestaansvoorwaarden zich tot doel stelden (4). 

Dat de Dordtse apothekers in een gilde eikaars steun zouden 
hebben gezocht om de achteruitgang van de Dordtse handel, on
danks alle beschermende maatregelen, het hoofd te bieden, was aan 
te nemen, maar dat er destijds in Dordrecht al voldoende apothekers 
waren voor het stichten en onderhouden van een broederschap, is 
nergens vermeld. Bovendien zou er van deze broederschap uit 1367 
toch wel enig spoor in Dordrecht's voorbeeldig geordend en ge
ïnventariseerd Gildenarchief te vinden moeten zijn en ook dit 
was niet het geval. 

S t o e d e r heeft blijkens zijn voorrede, bij het bijeenbrengen 
van het materiaal voor zijn boek, de medewerking gehad van de 
Departementen van de Maatschappij ter Bevordering der Phar
macie en daarbij wordt het Departement Dordrecht met name ge
noemd. (5) De welwillende, maar historisch niet geheel getrainde, 
medewerkers uit Dordrecht hebben zich blijkbaar er mede verge
noegd om de oudere gegevens uit verzamelwerken te putten om 
zo het moeizaam raadplegen van in oud-Hollands schrift gestelde 
stukken te ontgaan. In 1677 is te Dordrecht van de hand van 
M a t t h y s B a l e n verschenen „Beschryvinge der Stad Dord
recht" en in dit boek worden op bladzijde 76- eerst beschreven de 
29 gilden uit 1367, dus zonder de apothekers. Dan volgt een nieuwe 
alinea, die aanvangt met de woorden: „Hedendaagse Gilden" en 
dan volgen 32 gilden en 8 broederschappen, die dus in 1677 be
stonden en daaronder als No. 5 de Confrery der Drogberey Kunst, 
of Pharmacia, gezyd Aptekers. De berichtgever van S t o e d e r 
heeft door het over het hoofd zien van het woord „Hedendaagse" 
het ontstaan van onze confrery, zoals wij zullen zien, bijna 300 jaar 
vervroegd. Voor geschiedvorsers moge tevens hierin een vinger
wijzing liggen, steeds zoveel mogelijk de originele stukken te raad
plegen, als deze bereikbaar zijn. *) 

De opgaaf van M a t t h y s B a l e n klopt uitstekend met de 
stukken. In het Gildenarchief treft men aan het reglement van de 
broederschap dato 3 Mei 1666 (6) en een notulenboek over de 
jaren 1666—1708 (7) en later. Deze „Dordtse Confrery" werd 
gesticht krachtens een „Consideratie op het formeren van een 
Confrerij der aptekers deser steede" dato 18 December 1655 (8), 
waarvan de tekst aldus luidt: 

*) De bladzijden 76 en 77 van het boek van Matthys Balen zijn op de 
volgende pagina's gereproduceerd. 
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76 B E S C H R Y V i N G 
1418. VanFlipsdenEeriten. 
14:5. 1447. \'anKardoenEciften. 
1467. VanMaMimliaancnMar.a. 
1478. Van Fhps den Tweede. 
1494. Van Kard den "I w icdc. 
1515, 1540, 1541. Van Fhps den Derden. 
1555. 1561. BüvdvendeHandveftcn der Boeten, het ftcllen van HoogC 

Ambten, 't m e n vanKucrcnenOrdonnantien, ande Gilden, Ambochten, 
Neringen en Bfotderfchappcn. 

t n waren de Gilden met *crondcihonge,op S. Gillijs dach of 's Woendages 
m S. Jam dach uvt çacude Ocgftm 't jatr Ons Heetcn M. ccc. Lwt 1. 

riLDEX. '• v'«*.houwers, Te weten vande Grote! te, BeeldemakcrsendeGlasemakers. 
I g , cnMe)ncV!eysHalle 1 f, Maetfenaers ende Tegel diekers 
1 "> ' t, ViRh kopers, raoden Grote en KIe) ,r«. Nieu ScoemakericndeHu}dcvettcr': 

ncVis Mart, 17 Ojde-^cocmakers. 
3, Sciplude. ils 't Grote Gilde , *t Oude 18 Plattmie makers. 

f Gilde,'t Gild vindiMaic, Van't Eynde, to. Scerers , mitter droghet Scare ende 
| Van den Ricdijck , en van den Spoeje , Baerdemakers 

4, Hout-copers. VanS Niklaes. jjo Ried deckers ende Leemers, 
f Huus tymmerluden , Curxrs , Scrme- n LinnêWevers. 

I makers, ende Bnrdt houwers, »* Htnt'fcoe makers , Bordmakers ende 
C. Soip-tymmerludc | Tas makers 

I 7. Bickers I»J, Zaghers 
8, Brouwer* 1x4 Knapenran Wijn-Amboertf, •> * 

, 9. Marstuden i r Wullc wevers, Vôtres, Ramers, Ver-
10 YKrimeden, 1 wers ende Wolie lopers 

I 11. Wanrfmders 16, Bont werkers, 
is , Nieu Cledcrmakcrs, »*. Appei-topers 
j ; Oude Ciedeyaakers !i8 Mandemakcrt.endc 
t+, Sitvcrf meden > Riem makers, Potgie- t } , Moeicnaets, 

| HedendiagfêGilden 111a*cr onderhoonge , uyt welkers gpxal, 'kan I Ï do 
ichc, zijn BarouddeSluctdcntottcYïerc'Kaflé, ftaande a r K<»KT \ an de 
Hceren BUROFRMEFSTERFN.DH: \\y mettt Luteren A.B, C. «illcn anwjKXU. 

, i Vleeshouwers, A een SSuetei. t* Chirurgijns 
1 s. Hout-kopers, D. ïdem - ij-, Hu)s timmerluden, HV 

3. Wantfoiders. ,6 fCuypers. 
4, Möelaars, C <7. Schrijn werkers 
f. Schippers Gilde, 0 iS M tzthars, 

> « 'tGrooteGttdc 19 Koomans, J. 
7 Speuyenaars, E. >»e. Viskope», K, 
8. 'tGiid vandenEynde,gezcyd Tappers, 
? Rjredykers.gezeyd Schippers, 
10 Schip-timmerluyden 
11 HeerêranSJan.gezeyd Kleermakers, F 4 Schoenmakers, L. 
n . Bakkers, G, !»f Oude Schoenmakers, 
H Dtoogfchesrdcrs. hù Oudeülcerkopers 

Appelkopers. 
s». Mandtmakers 
Ï J . Verwers, 

L __ 
*7 BOBS-

Consideratien 
op het formeren van een Confrenj der apt^kers deser steede 

1 Dat de confrenj sal reregeert werden bij een doctoor als overman ende 
twee apothekers als deekens 

2 Dat een overman sal gestelt werden bij de Ed Heeren vande Gerechte 
ende continueren een twee a drij jaeren ofte soo lang als haere Ed selfde sal 
geheven ende de dekens twee jaeren dienen mits datter ijder jaer een sal 
afgaen in toecomende, ende om dit te bequaemer in treijn te brengen sal de 
jongste van de eerste deekens het eerste jaer afgaan ende den outste twee 
jaeren blijven dienen, ende de afgaende dekens 2 jaren stil staen 
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S, TWijodere, 
7. V»n4eVI*»Neringe, 
8, Bock»crkopert en Drukkers, 

V a D O R D R E C H T. 77 
»7. Bontwtt&w». " ($<>'• Glaatnuke». 
*8. Smeden, M. Bt. Unde-www». 
» j . Goud-Sme&i), »»• Hoedemak»!. 

Noch zijnde Broedafiàappen en Confreryen. 

i, Dievan den Brou-Ambachtc. | jùcrd Apteker». 
». Schilder», of van S, Lucas. 
3. Boorfel-ofPaffameot Werker», 
4, Knoopnwktrs. 
f. Drog berey Kunft • of thànuàa . ge-

Onzc Stad Dordrecht, wel eer dapper Kieyn, alfcnkskais Aangegroeydcn 
toegenomen. (Légende aanden bruten W«*rd*. in 't jaar 1411. daarvan 
Afgerukt, en inctter Tijd door de Aangedijktc folders, uytte slinkt» inde 
Jaren 1589. * 6 o | . i6l<,'l6iy. 1647. 1650^ weder Bevurji, en Begroot 
inette Mtrwede, Dubbeldmn, t)enhl»rfen^cABoven-Hldtt, De M»fc » W'**t-
rfwto, Twintig-Hoeve, Krabbe, enz.) Schijnd aan de ^ j - z y d e een <t«w4-
Sr<«f te wezen.* Leyt aan de Kwrd-Oofi, Keerden- en bmrd-Weft-vjèt opte «Btttn-
Aangename STOM» Menerede , hebbende mede de zelve nevens de 'Croste ' ^ 
vande Memede in 't Orifc», ca over dezelve, de Hcerlikhcyd Ptpetidreebt, 
of, bredergenomen » den AliUjfer-WMtd, mette Aiii»ehts-Heerliknedert> 
'Noddwijk.t Orer-Sltdreth, gezeyd lekborfi, ailfiteniAlids-yritnd, tenNew-

•iei»hetNeor4-ü»ej>, ten t^oerd-Wefim de vermakelijke PIOOKJH en Itorjp» > 
Zivmdrecbt ; ('t Lttfiig^a/i HelUndsTcmpe-dd,) Meerdervmrt. Delind* 
isederhoven, enz. En ten Heften, &\7nyd ftefenàetdgl-toliirt, cn'etDirfbcmne. 
leer-Awboéti gezeyd i'Gwtn deel. Begrijpt Hemcts-Breette over as l o j 
^tt/rf UelUudfe Mergeii. Bchalven 't geen opStads-Gntid, en onder des zelfs 
lij-tang is begrepen. 

c De ÜMK is reeds verfcheyde maten uytgedrukt. c Num. • 

De 

N A A M - R E D E N , 
WAar af onze Stad den naam draagt, daar vanzijn c»kveiicheydenKynin* I S ? * " 

gen. DeOudeHolkndfche Kronijk noemuc D*r«d>»<lr«te» dat i s d e * " ^ 
Stad r/m Dtrtcb. • Gelijk den Hoog-gelecrdcn Heer Mruum Juniax, bet l D ^ . , ; 

woord öwrtr (komende van dragen) uytleyt en zegt het aetófc tebeduydcn e^>.»*. 
c!atF»«i>«byOudeenzayveret«/»«ibe<ittyd: Teweteuj eenSwd» affijfc. ba^tfcqt, 
fc?4door ecnigc Mrfrj^m venraard. b Nfatthijs vaader Houven Haudveft- *""ïj£. 
Ifonijk j Thmetidtcél, Timpen » t'Ordmbt» of Qtrdieés, Thurdmbtt |£*, f , ' 

3. Dat de deekens sullen gecooren werden bij de gemeene confrerij met 
plurahteijt van stemmen ende of die quamen te steken met lootinge. 

4. Dat niemant voortaen Apothekers winckel sal moogen opsetten ofte 
cenige gecomponeerde medicamenten vercoopen van wat quahteijt ofte neennge 
hij soude moogen zijn ten sij hij een borger deser stede ende in toecomende een 
behoorlijcke proeve sal hebben gedaen, ofte ijder Reijs te verbeuren vijf gulden 
ten profijt van de confrerij. 

5. Die geneegen is sijn proef te doen, sal gehouden sijn sich selven aende 
overman ende deekens te addresseren, ende op haer versoeken dat sij een dach 
beraemen, tot het doen van sijn examen het welke sal gescieden ter presentie 
ende ten aenhooren van den overman ende deekens ende de geheele confrerij. 
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6. Den requirant sal vooraf gehouden sijn te bewijsen met behoorlijcke 
Testimojiia dat hij drij jaeren op een winckel als leerling, ende daer nae noch 
twee jaeren op andere winckels als meester knecht gestaen ende sijn meesters 
met bekoorlijcke dienstbaerheijt voldaen ende de const met vlijt geleert heeft. 

7. Hij sal moeten met respect antwoort geven op sodanige vrage als den 
overman ende dekens hem sullen voorstellen ende toemaeken vijf composita 
diemen als dan sal goetvinden, met eenen oock de naem ende onderscheijt noemen, 
van cruijden droogen diemen hem sal voorstellen, ende dat voornaemelijck van 
soodanigen-die meest int gebruijck sijn ende oock alle compositien int Latijn 
bescreven te moetten vertalen. 

8. Of het geviel dat een leerling sijn meester door de doot ofte anders verloor 
ende sijn leerjaren niet ge eijndigt waeren soo sal hij maer gehouden sijn den 
resterenden tijt dieder ontbreeckt aen sijn leer jaeren op een ander winckel te 
voltrecken. 

9. Dit alles tot contentement van den overman ende deekens ende de geheele 
confrerij voldaen sijnde salmen hem admitteren mits betaelende de somme van 
tien ponden vlaems ofte sestich guldens te distribueren, vier gulden voor den 
overman ende voor ijder deeken 3 gulden ende het resterende tot profijt van 
de heele confrerij mits dat een apothekers soon van dese confrerij sal mooge 
volstaen met de helft van tgeene is ten profijte van den confrerij, ende of het 
geviel dat imand onbequam gevonde wierde salmen hem wt stellen een geheel 
jaer ende ses weecken. 

10. Geene apothekers sullen vermogen int maeken van haere medicamenten 
andere voorschriften te volgen als die van Amsterdam ofte soodanige als de 
heeren doctooren sullen goet vinden. 

11. Ijder sij verbonden sijn winckel wel voorsien te houden soo wel van 
simplicia als composita ende op dat hier in niemant door fraude ofte naelat'icheijt 
koome te misse soo sal den overman ende deekens twee ma.els des jaers de apo
thekers winckels moogen visiteeren, ende dat op soodanige tijden des jaers als 
haer sal goeduncken, ende oft quaem te gebeuren datse iets vonden dat door 
outheijt bedorven ofte crachteloos geworden was, ofte datter iets in haere 
composita gebrack ofte naer de konst niet was gemaeckt, soo sullen sij vermoogen 
die op staende voet wechwerpen ende daer toe een boette als overman ende 
dekens naer gelgentheijt sullen vinden te behooren ten proffijtte vande geheele 
confrerij. 

12. Ende oft gebeurde niet tegenstaende de jaerlijxe visitatien imant bedorve 
droogen cite medicamenten quaeme te vercoopen oft het eene voor het ander 
valselijck quaeme te geven soo sal deselve verbeuren de somme van 4 gulden 
ten profijt van de gemeene confrerij. 

13. Als een Apotheker compt te sterven sal sijn weduwe moogen de winckel 
aenhouden, met een meester knecht ende daer voor betaelen de somme van tien 
gulden soo dijckwijls als sij van knecht comt te veranderen ende dat ten profijt 
van de gemeene confrerij, mits dat de meester knecht getoont sal hebben be
hoorlijcke testimonium. 

14. Dat niemant van de confrerij sal vermoogen Theriaca ofte mitridatium 
te maecken voor al eer dat de simplicia exacte gedispenseert sijnde vanden 
overman ende deekens gevisiteert sullen sijn, ende goet gevonden sijnde op 
staende voet bij den anderen gemenckt sullen werden ende wie sulcx doet sonder 
gevisiteert te werden sal verbeuren ses guldens tot profijt van de gemeene 
confrerij. 

15. Geen apothekers sullen vermoogen eenige composita van droogisten te 
coopen ten ware eenige bij de confrerij ingewillicht soude comen werden door 
haer moeijelijcke praeparatien ende groote oncosten, anders ijder reijs te ver
beuren 6 guldens ten profijt van de gemeene confrerij. 
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16. Niemant van de confrerij sal vermoogen eenige medicamenten te leveren 
aan imant die een ander apotheker over geleeverde medicamenten sculdich is, 
naer dat hem sulcx door den overman ende dekens verbooden sal sijn op peene 
van twee guldens voor ijder medicament te verbeuren ten profijt als boven. 

Dit aldus provisioneel geconcipieert gearresteert ende geconcludeert bij alle 
de apotheeckers deser steede. 

Actum binnen Dordrecht den 18 December 1655: 
Dionysius vander Dach Justus Theophilus Coxius 
Joannes Boucquet Cornelis de Jonge 
Adrianus van Driell Mattheus Codeus 
Abraham Heijbloms Simon vander Stel 
Cornelis Bacxss Nicolaus Rijckart 
Johannes Brinckhoff W . van Braem 
M. Huijghens 

Het gilde, gesticht 14 April 1666, heeft op 3 Mei 1666 een 
reglement en ook vanaf die datum notulenboeken. De vermelding 
van het gilde uit 1367 door S t o e d e r is dus onjuist, hoewel het 
spijtig is, dat door de oplossing van het raadsel het Dordtse gilde 
300 jaar jonger werd. Toch maakt Dordt ook dan nog geen slecht 
figuur met het gilde, zoals uit het volgend overzicht zal blijken. De 
plaatsnamen zijn ten behoeve van bronnenstudie alphabetisch ge
rangschikt en met de oudste ordonnantie's etc. in een tabel samen
gevat. 

Alkmaar. Nadat in 1706 de keur op de apothekers was gewij
zigd, werd op 20 October 1723 opgericht het Collegium Medico-
pharmaceuticum (9), dat de stoot gaf tot de uitgave van de Alk-
maafse Pharmacopoea in dat jaar. Van het uit 1552 daterende 
Chirurgynsgilde Cosmas en Damianus maakten apothekers zeker 
sedert 1695 deel uit. (10) 

Amsterdam. Als in zoveel andere steden waren de'apothekers 
te Amsterdam eerst met andere neringdoenden opgenomen in het 
Kramers of St. Maartensgilde (11). Op 23 December 1519 ver
scheen een keur betreffende apotheken en in punt 7 werd het toe
zicht er over opgedragen aan de Deken van St. Lucas (12). Op 
26 April 1550 wordt deze keur vernieuwd en werd de Deken van 
het St. Lucasgilde weder als visitator aangewezen. (13) 

Hoewel Amsterdam met de uitgave van de pharmacopée in 1636 
de andere steden tot voorbeeld is geweest, is men van mening, 
dat het gildewezen in Amsterdam eerst laat tot ontwikkeling is 
gekomen (14). 

Vóór de verschijning van de pharmacopée werd op 29 April 
1636 een er mee samenhangende keur afgekondigd en hierin zagen 
66 apothekers aanleiding aan het Bestuur der Stad te verzoeken 
zich van het Kramersgilde te mogen afscheiden (15) tot een af
zonderlijk gilde. Op 15 Januari 1638 verscheen de „Ordonnantie 
tot oprichting van een afzonderlijk Apothekersgilde binnen Am
sterdam", waarvan S t o e d e r de tekst geeft (16). Naar de letter Is 
die ordonnantie niet uitgevoerd, want het Collegium Medicum, dat 
hierop tot stand kwam, omvatte niet uitsluitend apothekers doch 
ook doctoren en chirurgyns. 

W i t t o p K o n i n g publiceert (17) de tekst van een verzoek-
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schrift in 1618 door de gezamelijke doktoren en apothekers tot het 
Stadsbestuur gericht om de sedert 1593 afgeschafte „Vergadering 
van Doctooren ende Apothekers" wederom in te stellen, terwijl in 
een rapport, vermoedelijk uit 1637, sprake is van het „vervallen 
St. Lucasgilde der Medicyns en Apothekers", waaruit zou kunnen 
worden opgemaakt, dat van 1519 tot omstreeks 1593 de apothekers 
deel uitmaakten van dat gilde. 

Arnhem. V a n d e r W i e 1 e n heeft geen gegevens over gilden 
kunnen vinden (18). 

Bergen op Zoom. In de omstreeks 1530 gegeven instructie, 
waarin verschillende eisen en voorwaarden voor de uitoefening 
van het beroep worden genoemd, wordt niet over broederschap of 
gilde gesproken. (19) 

Bolsward. Volgens H u n g e r schijnt in 1613 een gilde te zijn 
gevormd, waarvan de apothekers deel uitmaakten, maar de tekst 
van het privilegie is verloren gegaan. In 1662 werd deze „gereno-
veert" en in 1665 en 1675 aangevuld. (20) 

Brielle. Op 15 September 1579 wordt het eerste „Privilegie voor 
de Doctoren, Chirurgyns en Apothekers" uitgegeven, waarvan 
S t o e d e r (21) de tekst heeft gepubliceerd en waarbij de apothe
kers met de medisyns en chirurgyns het Cosmas en Damianus Gilde 
vormden. (22) 

Delft. De tekst van de gildebrief van 29 September 1682, waar
bij een Collegium Medico-Pharmaceuticum werd ingesteld, is ge
publiceerd door V a n d e r W i e l e n . (23) 

Dordrecht. Nadat bij Consideratie van 18 December 1655 tot 
oprichting van een Confrery der Drogbereykunst was besloten, 
duurde het tot 14 April 1666 vóór deze werd opgericht. De keur 
van 24 Juli 1591 kan dan ook niet aan de Confrery der Drogberey
kunst zijn gegeven, zoals wij nu kunnen weten. (24) 

Enkhuizen. In 1786 werd een Collegium Medico-Pharmaceuti
cum opgericht. (25) 

's Gravenhage. In het archief wordt niet vóór 1580 melding 
gemaakt van apothekers, die zich alsdan lieten inschrijven bij het 
„St. Lucas- of Schildersgilde", ofschoon zij eigenlijk behoorden 
tot het St. Nicolaasgilde, met de „Kramers, Kruideniers en Vette 
Wariers". Op 23 November 1629 werd aan de apothekers de eerste 
gildebrief verleend op grond van het feit, dat hun beroep geen 
gemeenschap had met de kramers en andere neringdoenden, maar 
als vrije delen der geneeskunst van nu af een afzonderlijk gilde 
zouden vormen, dat evenwel het verband met het St. Nicolaasgilde 
aanvankelijk niet geheel heeft verbroken. (26) 

Groningen. Sedert 1633 (27), volgens anderen sedert 29 Janu
ari 1644 (28), maakten de apothekers deel uit van het gilde der 
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Kooplieden en Cramers. S t o e d e r ' s opgaaf, dat zij toen al 200 
jaar tot dat gilde zouden hebben behoord, behoeft nader onder
zoek. (29) 

Haarlem. Het staat vast, dat vanaf 1542 de Haarlemse apo
thekers deel uitmaakten van het Comans of St. Nicolaasgilde ook 
wel Comans o[ Kramerygilde genoemd, welke gilde dateert van 
1407. (30) Vanaf 1661 maken de apothekers ook deel uit van het 
waarschijnlijk meer wetenschappelijke Cosmas en Damianusgilde, 
stammend uit 1537, dat echter tot de fusie met het op 5 November 
1692 opgerichte Collegium Medico-Pharmaceuticum voornamelijk 
chirurgyns verenigde. 

's Hertogenbosch. De apothekers schijnen in de 17e eeuw ook 
hier tot het Kramersgilde te hebben behoord. (31) 

Leeuwarden. In de eerste uitgave van de „Leeuwarder Apo
theek" in 1687 verschenen, was opgenomen een „Ordonnantie raa-
kende de Apothekers ende d'Apotheek binnen Leeuwarden". (32) 
Het Collegium Medicum, dat de stoot tot deze publicatie gaf, 
ontstond in 1686, minder als gilde dan wel als vereniging van 
Medicinae doctores in moderne zin. (33) De chirurgyns hadden 
al sedert 1626 hun gilde, maar van een apothekersgilde of deel
neming aan andere gilden leest men niets. S t o e d e r vermeldt wel 
de verplichting der apothekers om in handen van Burgemeester en 
Schepenen de eed af te leggen en K u 1 s d o m noemt een stedelijke 
taxe uit 1688. 

Leiden. Nadat op 15 Januari 1638 8 Leidse apothekers reeds 
aan de Heeren van de Gerechte der Stad Leiden een request had
den gezonden, waarin zij zich beklaagden over de concurrentie der 
doktoren en^ waarin verzocht werd zich te mogen afscheiden van 
het Gilde der Vettewariërs en een eigen apothekersgilde te mogen 
oprichten, werd dit eerst op 22 December 1661 toegestaan. (34) 

Maastricht. Op 1 Maart 1762 werd een nieuwe Broederschap 
van Apothekers en Drogisten opgericht. Of en tot welk gilde zij 
daarvoor hebben behoord is niet bekend. (35) 

Middelburg. In 1587 werd de eerste ordonnatie op de apothe
kers gegeven. Deze maakten vanaf 1593 deel uit van het Kramers-
gilde tot 1797 toe. (36) 

Nijmegen. Over de pharmaceutische geschiedenis is niet veel 
bekend en niets over een gilde. (37) 

Rotterdam. Nadat sedert 1 September 1467 het Chirurgyns-
gilde S. Cosmas en Damianus had bestaan, gaf de keur van 6 
Januari 1649, geamplieert op 5 Maart 1650, de Rotterdamse apo
thekers, die voordien van het chirurgynsgilde hadden deel gemaakt, 
een eigen gilde. (38) 
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C o h e n (39) spreekt over een aantekening uit het notulenboek 
van het apothekersgilde, die gedateerd is in 1627. Dit is een abuis 
en moet zijn 1657 en die komt voor op de eerste bladzijde van het 
notulenboek van het in 1649 opgerichte gilde. 

Utrecht. In deze stad bestond blijkens een ordonnantie uit 
1545 op het vieren van de 27e September, de dag van St. Cosmas 
en St. Damianus, een gilde waarvan deze de beschermheiligen wa
ren en waarvan de apothekers echter geen deel uitmaakten. Zij be
hoorden aanvankelijk tot het gilde der Marslieden. Op 23 October 
1643 werd de eerste resolutie op de visitatie'der apotheken uit
gevaardigd, waarna bij resolutie van 13 Juli 1655, geamplieert op 
20 Juli 1657, een apothekersgilde werd ingesteld (40), dat „apart 
en separaat zy van het gilde der Cramers en Botterluyde". (41) 

Vlissingen. S t o e d e r citeert het Privilegie van Vlissingen uit 
1674, waarbij een apothekersgilde wordt genoemd, zodat het be
staan vanaf dat jaar zeker is. (42) 

Workum. V a n G i 1 s beschrijft 8 lijkbaren, in de kerk te 
Workum bewaard, waarvan één kennelijk voor apothekers is be
stemd geweest. (43) Dat men hier met „gildebaren" te doen zou 
hebben, moge voor andere beroepen worden aangenomen, maar 
dat het kleine Workum een apothekersgilde zou hebben gekend is 
niet waarschijnlijk, hoogstens samen met de beoefenaars van andere 
medische beroepen, maar zekerheid ontbreekt hierover. 

Zaltbommel. Op 4 Januari 1783 werd een rapport op het apo
thekersbedrijf ingediend, maar een gilde of broederschap wordt 
niet genoemd. (44) 

Zutphen. Hier vinden wij eerst op 14 Februari 1774 een regle
ment op de apothekers, zonder vermelding van een gilde. (45) 

Zwolle. In deze stad kreeg het in 1537 gevormde St. Lucas-
gilde op 31 Juli van dat jaar een ordonnantie, waarin o.a. genees
heren en apothekers als leden werden toegelaten. (46) 

Wij zien dus, dat de apothekers in zeer verschillend geaarde 
gilden zijn opgenomen geweest. Welke de oudste vorm is geweest, 
laat zich uit het beperkte materiaal, dat tot nu toe bekend is, niet 
zeggen, temeer daar het karakter der organisatievorm in den loop 
der tijden veranderde. V a n D i l l e n zegt in zijn reeds aangehaald 
boek, dat tot in het begin der 16e eeuw te Amsterdam nog veelal 
de belangen van de „goddelijken dienst" in de gildebrieven over
wegen, hoewel daarnaast ook de vorming van ziekenfondsen, z.g., 
„bossen" meer aandacht blijkt te trekken en weer later de bepa
lingen inzake bescherming tegen vreemde concurrentie en tot hand
having van onderlinge gelijkheid, voorschriften voor het meester
schap enz. op de voorgrond treden. Deze wijzigingen treden in 
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verschillende steden niet tegelijker tijd op en ook dit maakt dikwijls 
vergelijking moeilijk. 

Een andere wijziging in het gildewezen was, dat de gilden, aan
vankelijk niet verder dan in koopmansgilden en ambachtsgilden ge
scheiden, langzamerhand werden gespecialiseerd en dit proces vol
trok zich het eerst in de grotere steden. Waarschijnlijk waren de 
Kremersgilden een der oudste gilden, waaronder de apothekers-
cruydeniers zich schaarden, toenemende specialisatie gaf het 
aanzijn aan de ,,St. Lucasgilden der 7 vrije kunsten", waartoe ook 
de geneeskunst behoorde en zo kwamen ook de apothekers daarin, 
met schilders en dergelijke. De chirurgijns organiseerden zich dan 
in St. Cosmas en Damianusgilden, soms met apothekers en later 
met de geneesheren in de collegia medica en als laatste stadium 
van specialisatie zou men dan de apothekersgilden kunnen zien. 

Samenvattend vindt men dan, dat de apothekers in gilden of 
broederschappen verenigd waren in: 

a) Kramersgilden: Haarlem 1542 — Middelburg 1593 — 's Her-
togenbosch 17e eeuw — Groningen vóór 1633 — Leiden vóór 1638 
— Utrecht vóór 1643. 

b) St. Lucasgilden: Amsterdam 1519 — Zwolle 1537 — 's Gra-
venhage 1580. . 

c) St. Cosmas en Damianusgilden: Brielle 1579 — Rotterdam 
vóór 1649 — Haarlem 1661 — Bolsward 1662 — Alkmaar 1695. 

d) Collegia Medico-Pharmaceutica: Amsterdam 1638 — Delft 
1682 — Haarlem 1692 — Alkmaar 1723 — Enkhuizen 1786. 

e) Apothekersgilden: 's Gravenhage 1629 — Rotterdam 1649 — 
Utrecht 1655 — Leiden 1661 — Dordrecht 1666 — Vlissingen 1674 
— Maastricht 1762. 

Apothekers in broederschappen of gilden: 

Plaats: 

Alkmaar 

Amsterdam 

Arnhem 

Bergen op Zoom 

Bolsward 

Brielle 

Delft 

Dordrecht 

Oudstbekende 
keuren of 

ordonnantien 

1706 

1519 

7 

ca. 1530 

1613? 

15-9-1579 

1682 

24-7-1591 

samen met andere 
ambachten of 

neringen. 

vóór 1519 in 
Kramers- of St. 
Maartensgilde, 

daarna tot 1593 
in St. Lucasgilde7 

7 

samen met genees
heren, chirurgyns 

en dergelijke. 

1695 Cosmas- en 
Damianusgilde 
1723 Collegium 

Medico-Pharmac. 

1638 Collegium 
Medicum 

zeker in 1662 

1579 in Cosmas-
en Damianusgilde 

1682 Collegium 
Medico-Pharmac. 

uitsluitend 
apothekers 

14-4-1666 
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Plaats: 

Enkhuizen 

's-Gravenhage 

Groningen 

Haarlem 

's-Hertogenbosch 

Leeuwarden 

Leiden 

Maastricht 

Middelburg 

Nijmegen 

Rotterdam 

Utrecht 

Vhssingen 

Workum 

Zaltbommel 

Zutphen 

Zwolle 

Oudstbekende 
keuren of 

ordonnantiën 

7-12-1636' 

23-11-1629 

1729 

5-11-1692 

1687 

4-5-1593 

1587 

7 

6-1-1649 

1643 

1674 

1723 

1660?, 1774 

samen met andere 
ambachten of 

neringen. 

sedert 1580 in 
St. Lucas of 

Schildersgilde. 

1633 

. sedert 1542 in 
Comans- of St. 
Nicolaasgilde. 

17c eeuw? 

vóór 1638 in een 
apothekers, cruyde-

niers en vettewa-
riërsgilde. 

sedert 1593 in 
het Kramersgilde 

? 

vóór 1643 

7 

1537 in St. Lucas-
gilde 

samen met genees
heren, chirurgyns 

en dergelijke. 

1786 

1661 Cosmas-
en Damianusgilde 

1692 Collegium 
Medicum 

vóór 1649 in het 
S. Cosmas- en 
Damianusgilde 

7 

uitsluitend 
apothekers 

23-11-1629. 

-

o 

22-12-1661 

1-3-1762? 

1797 

6-1-1649 

13-7-1655 

24-3-1674 
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