
DE OUDSTE GEGEVENS OVER APOTHEKERS IN BELGIË 

door Apotheker L. J. VANDEWIELE, Gent. (*) 

Het lijdt geen twijfel, dat de Keuren van leper de oudste officiële stukken waren, 
die in ons land gewag maakten van apothekers. Het boek met de oudste Keuren werd 
ongelukkig genoeg vernietigd gedurende de eerste wereldoorlog, doch de tekst is 
bewaard gebleven dank zij het handschrift van H o s d e y. Ik dank Collega 
S n o e c k van leper, die mijn aandacht gevestigd heeft op de mededelingen van 
Jos. D e S m e t in « Bulletin de la Commission Royale d'Histoire » (1) waar de 
tekst van H o s d e y ' s copie werd gepubliceerd. Het boek in kwestie droeg als 
titel : « CH' EST LI LIVRES DE TOUT LES KEURES DE LI VILE D' YPRE » en dateerde 
van 1292 tot 1310. De taal is Picardisch dialect doch betrekkelijk goed begrijpelijk. 
Ik laat hierna de tekst volgen, van de stukken die betrekking hebben op de apothe
kers, zoals D e S m e t die gepubliceerd heeft. Dit als documentatiemateriaal en 
ook ne pereant ! 

Ch'est des iisissyens 

1. Item, il est ordeneit ke tout H fisiscyen ki veulent ouvreir en le vile d'Ypre, 
doivent jureir ke il n'ouvreront de nule estoffe, se elle ne est boine et utile. 

2. Et que il ne soufferont ke li apothécaire sourvengent leur denrées. 
Keure des apothécaiies 
Et ensi juront li apothécaire et ke il ne sourvenderont leur denrées et ke il ne 

venderont nules se boine non et loiales. 
Keure (des) syrurgyens 
Et li syrurgyen doivent jureir ke il ne tailleront ne rongeront nului sans nécessi-

teit, et se aucuns se plaint de trop grant solaire ke on a pris de lui, on l'amendera par 
paiseurs. 

Keure des fisiscyens, des apothécaires et des syrurgyens 
1. Et se doivent fisicyn, apothécaire §t syrurgien jureir anchois ke (2) il se niel

lent de mestier. 
2. Et se aucuns fust convencus ke il fesist contre sen serement nus ne le porroit 

mettre en oevre sour 10 liv. 
Ch'est Ji neuve ordenanche des tisisciens, des (a)pothécaires et des syrurgiens 
1. Premiers, si est ordeneit ke nesun d'eaus puet ouvreir de sen mestier en le 

vile d'Ypre, se il ne soit anchois esprouveit des maistres jureis de le vile, ki souffisans 
sera pour ouvreir ou non et qui souffisant seront trouvet pour ouvreir convenra k'il 
fâchent leur sairement loiaument à faire leur oevre. 

2. Item, chascuns espisciers (3) convient avoir sen livre c'on apiele anfhidofaire 
nichoJaus tout un et vrai. 

3. Item, chascuns specyers convient avoir le pois d'une onche dusques (4) à un 
noir tournois vrai et tout un ensi com on a en autres boines viles. 

4. Item, nus specyers ne puet mettre medicine falie, c'est à dire verdorven, en 
se confexie. 

5. Item, il ne pueent nient (5) amenrir (6) le pois des chières médecines simple, 
ne hors laisser. 

6. Item, il ne pueent nient donner 1 medicine pour 1 autre, se ne soit ensi ke 
livres dist en leur receptes. 

7. Item, nus specyers puet ouvreir se il ne seit lire ou il ne ait varlet ki sache lire. 

(*) Voordracht nomens de schrijver gelezen op de bi jeenkomst van de KRING VOOR DE 
GESCHIEDENIS DER PHARMACIE IN BENELUX t e Rotterdam op 18 A p n l 1953. 

(1) Tome XCIV 1930 p. 389 BUG P 4180 . 
(2) anchois ke = alvorens. 
(3) Hier b l i j k t eens te meer dat het onderscheid kruidenier (of specerijenverkoper) -apotheker niet 

scherp doorgevoerd wordt en b l i jk t eens te meer de thesis aanvaardbaar te maken dat de eerste apothe
kers alhier gewone kruideniers waren die af en toe een geneesmiddel verkochten en zich sti laan specia
liseerden tot apotheker. 

(4) dusques = jusque. 
(5) nient = néant, niet het minste. 
(6) amenrir = diminuer, verminderen. 



8. Item, il ne pueent nule confexie faire de nouviel, se ele ne soit premeraine 
awaerdée (7) de maistre fisicyen jureit. 

9. Item, il leur convient deseure escrire le tans (8) et le jour k'ele fu faite, pour 
oster quant ele est falie. 

10. Item, nus specyers ne doinge, ne ne venge, nulle medicine nului ki fait aleir 
à le cambre ou là ù il i a péril, ou dames puet trop haster, se che ne soit par teil 
maistre ki le puet faire par se consie(n)che. 

11. Item, il ne pueent nule medicine vendre ke uns maistre a fait faire un autre, 
se il ne soit par le conseil de chelui ki le fist faire. 

12. Item, il ne leur convient nient souffrir ke nes un maistre fâche plus chièr ven
dre se medicine ke droit, pour chou qu'il partiroit en le waegnage. (9) 

Voor Brugge kunnen we ons steunen op de studie van Dr. D e M e y e r « Ori
gine des Apothicaires de Bruges » (10) waarin hij bewijst dat Brugge reeds zijn apo
thekers had vanaf het begin der XlVe eeuw. 

1302. Betaeld van medecijnen ghehaelt bi Johannis den apothecariis. * 
• Het eerste officiële stuk, een reglement voor de apothekers van Brugge dateert 

eerst van 1497. De tekst luidt : 
« Dat van nu voordan den Deken ende gheswoorne vande Cruydhalle ghehau-

« den worden ten minsten drye waerven tsiaers, ende meer eyst noot, omme te gaene 
« ende te visiteerne alle de Wynckelen stallen huysen ende keinaren daer men Spe-
« cerien, fruyt, ofte andere saken, theurlieder kennisse staende vercopt, tsy in grots, 
« of in penewaerden, ende alle fouten ende fraulden die sy bevinden sullen te weerne 
« ende te corrigierne naer de gelegentheyd vanden sticke ende tgonne daer de heere 
« ende stede in ghereght syn te bringene ter kennisse sonder daerof te composeerne, 
« op selve gecorrigiert te syn. Voort omme de frauden die gebeuren moghen onder de 
« Appotequarissen of andere hemlieden geneerende met medicinen te maeckene of 
« eenighe drogerie of materialen te vercoopene dat de voornoomde Deken ende ghe-
« swooren ghehauden sullen syn die te visiterene ende daeroff correctie te doene 
« naer de ghelegenthede van sticke sonder dissimulatie ende sonder van tgone daer 
« de heere ende stede inne ghereght syn te composeerne alsv. » 

Wat Antwerpen betreft daar werd in 1372 het « Hoofdambacht der Meersseniers » 
opgericht, waarin gestopt werden al wie met « maten en gewichten » iets te doen 
had. Collega V a n E y c k in zijn « Wat weet ge over den Apotheker » (11), wijst 
er op dat ook de apothecarissen deel uitmaakten van dit ambacht, immers in het 
reglement der Meersseniers werd vermeld : « Het was verboden binnen de stad of 
hare vrijheid, speciën, medecijnen voor wormen of andere ziekten, zalven, oliën, 
theriaken te verkoopen tenzij deze door de meerssedekens eerst gekeurd waren. ». 
Doch, altijd volgens V a n E y c k , werd voor de eerste maal gewag gemaakt 
van « Apothecarissen » in het Stadsreglement van Antwerpen, gedagtekend van 
3 Oogst 1499. 

Te Kortrijk waren de oudste sporen te vinden in de Kerkrekeningen van 1448. 
Apotheker S u p p 1 y in zijn « Zoeklichten op het verleden der Kortrijksche 
Apothekers » beschrijft dit in zijn gewone pittige taal als volgt : « De oudste sporen 
van de Kortrijksche Apothekers vinden wij in de oude kerkrekeningen van 1448. Het 
zijn al bewijzen van vroomheid : betalingen voor onderhoud van hun altaar, voor 
requiem-missen, voor branden van kaarsen, voor klokluiden en branden van was op 
den feestdag van hunne Patroons de hh. Cosmas en Damianus. Dat zij deze in eere 
hielden bewijst het feit dat jaarlijks rekeningen voorkomen voor den 27sten Septem-

(7) awaerder = waarderen. 
(8) tans : misschien temps ; kan eveneens een fout van de copist z i jn voor taux. 

(9) om reden dat hi j zou delen in de winst. 
(10) Origine des Apothicaires de Bruges par le Docteur De Meyer — Bruges, Imprimerie de 

Félix De Pachtere MDCCC X L I I zie pag. 49 en 50 . 

* Na publ icat ie van d i t ar t ike l vernamen wi j dat te Brugge een oudere bron bekend is. In « Van 
Kruidenier tot Apotheker » schri j f t collega P. V a n d e V y v e r e , dat de huidige Brugse 
ouderdomsdeken der apothekers aldaar, col l . A . P e e n e hem mededeelde dat in de stadsrekening 
var\ 1285 gesproken wordt van een betal ing aan « Petro apothecano de Monpelier » (cft. G i I-
l i o d t s - V a n S e v e r e n : Inventaire des Archives de la vil le de Bruges). 

(11) Boekuil en Karveel-uitgaven 1944 pag. 9. 
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ber. En dat het alsdan niet alleen bleef bij bidden, getuigen sommige posten, discreet 
geformuleerd : « voor theire, gedaen in De Valcke, in 't Gulden vlies of in Het 
Scaek » 

In 1683 kreeg de medische wereld te Kortrijk zijn « Keure », goedgekeurd door 
Karel II en de 12e Juni 1683 « ghepubliceert ten bretesque ». 

Voor Bergen, weten we uit de studie van Ch. H o d e v a e r e «La Corpora
tion des Pharmaciens de la Ville de Mons » (12) dat het eerste statuut, melding 
makend van apothekers te Bergen dateert van 27 Februari 1474. Het behelst wel 
niets in het bizonder over apothekers doch wel over het Ambacht der Merceniers, 
waar de apothekers deel van uit maakten. De eerste akte die rechtstreeks de apothe
kers aanbelangt en van de apothekers van Bergen uitgaat dateert van 1686. 

Te Gent wordt de oudste van heel het land thans nog bestaande en gekende 
officiële akte bewaard : het is de « Ordonnancie Politique nopende het verkoopen 
van Medecijnen 16 October 1456 », waarover ik op een vroeger congres van de 
Kring gesproken heb. (13) 

Dat voor deze officiële ordonnancie nog gewag van apothekers zou gemaakt wor
den in de archieven te Gent was zo goed als zeker. Ik was dan ook zo gelukkig de 
hand te kunnen leggen op een stuk gedateerd 1380 en dat ik tot nog toe houd voor 
het eerste gegeven over apothekers te Gent. Dit stuk is een akte geregistreerd in het 
register « Wijsdommen der Dekenen » van 1357-1583 f° 33 en behelst een afkopen 
door zekere apothecaris Martin van Sycleer van de plicht de wapens op te nemen, 
wanneer de gezellen van zijn nering verplicht waren zulks te doen, 

De naam Sycleer komt in die tijd meer voor. Zo wordt gewag gemaakt in het 
« jaerregister 1432-33 » van Sycleer als deken der nering van de Kruideniers : « Item 
van Sycleer appotecaris , als deken van den ambachte van de crudenieren ». Dit was 
52 jaar na de overeenkomst en hier kan wel dezelfde persoon bedoeld zijn. Later 
komt de naam van Sicleers nog voor in de lijst der bekende dekens van de Kruide
niers n.1. in 1460 Simoen van Sicleers en in 1461 Jan van Sicleers. (14) 

Hier volgt nu de tekst van de overeenkomst tussen Martin van Sycleer van 
Pavije, apothecaris en de deken van de Nering der Kruideniers, verstevigd door de 
getuigenis van de opperdeken der Neringen van Gent en de dekens van andere 
neringen. 

Wij Jan bierman, deken in desen tijd van den crudeneeren inde stede van Ghend, 
Jan van den Rive, Jan van d'hasselt, lievin van borst ende heinric bierman als ghe-
zworne van den selver neeringhen ten selven tide doen te wetene allen den ghenen 
die deselven zullen zien ofte horen lesen dat wij bij ghemeene consente ende over 
eendraghene van onslieden ende van allen den goeden lieden van onser neeringhen, 
kennende ende lidende dat Martin van Sycleir van Pavye, apothecaris heeft ghe-
maect jeghen onslieden eenen afcoep ende een verdingh (15) inder manieren naer-
volghende. Te wetene es dat Martin vors. jeghen onslieden heeft afghecocht ende een 
verdingh ghemaect dat hij hem nemmermeer te ne gheenen daghe noch te man (16) 
over hem wapinen en sal binnen Ghend, no buten Ghend, bij daghe nochte bij nachte, 
omme ne gheerande zake die ghevallen mach van wapeninghen, waert omme te 
wakene ofte omme orloghe te doene, oft in so wat andre manieren, dat de goede liede 
onser neeringhen hun wapinen moesten, alle manieren van wapenninghen der bin
nen behelst ende bevaen (17), hoe ende in wat manieren dat zij namaels in toecom-
menden tide ghevallen ofte geschien moghen. Dat Martin vors. daer af vort an sal 
bliven onghehouden, los, ledich ende quite, al den tijd dat hij leven sal. Behouden 
dien, dat Martin vors. ghehouden sal zijn in allen casten ende lasten diere bij ghe
vallen moghen naer den staet van sinen goede, ghelijc eenighen van den andren 
ghesellen van onser neeringhen, naer den staet van elcs goede ende emmer Martin 
vors. te ne gheenen tide hoghere ghetaxeert ter sine in coste ende in laste, omme dat 
hij niet ghewapint en sal hebben gheweest, dan eenich ander van den ghesellen van 
der neeringhen die ghewapint sal hebben gheweest, ende dese afcoep ende dit ver-

(12) Annales de la Société des Sciences, Arts et Lettres du Hainaut 5e Serie t 8 1896 
(13) Pharm Ti jdschr i f t 29ste Jaargang Nr 6, Juni 1952 en Bul let in No 3 van de Kring voor 

de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 

(14) Z ie De Potter, Gent III p 517 
(15) verdingh = overeenkomst 

(16) te ne gheenen daghe nochte man = nooit of niemand 
(17) bevaen = verbinden 
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dingh heeft Martin jeghen onslieden afghecocht ende verdinght omme eene zekere 
somme van achte ende viertich scellinghe gro.torn. daer af wij ons kennen wel be-
taelt ende gheel ende al vernoucht (18) van Martine boven ghenoemt. Twelke ghelt 
wij bekeert (19) ende beleit hebben in den openbaren nutscepe ende proffijt van onser 
neeringhen. Ende alle dese vors. pointen ende gheloften ende elc point zonderlinghe 
ghelijc dat zij vorscreven zijn, hebben wij over ons ende over onse nacommeren die 
dekene ende ghezworne sijn zullen van onser neeringhen ende over onse ghemeene 
neeringhe ghelooft ende gheloven (20) bij onser kersteleker trouwen ende bij onser 
eeren Martine vors. te houdene ende te doen houdene goet vast ende van weerden 
sonder nemmermeer namaels in toecommenden tide jeghen dese vors. gheloften te 
gane, te doene ofte doen gane, omme Martine vors. in eenich van den vors. pointen 
te verbrekene allen frauden, cautelen (21), kunstweghen ende malicien ute ghesloten. 
In kennesse der waerheden hebben wij over ons ende over onse ghemeene neeringhe, 
dese lettren bezeghelt metten ghemeenen zeghele van onser neeringhen. Ende omme 
de meerre vastenesse ende verzekerthede, hebben wij ghebeden ende bidden, met 
grooten neerenste onse lieve ende gheminde Janne baelen, upperdeken inde stede 
van Ghend van den neeringhen ende den dekenen sinen ghesellen in desen tijd, dat 
zij ten vermaenne van Martine vors. in meerre ghedinkenessen, deselven willen doen 
registeren inden bouc van der dekenen vonnessen van den neernighen inde stede 
van Ghend. Ende wij Jan baelen, upperdeken van den neeringhen in de stede van 
Ghend, Jacop sériant, deken van den backers. Wout Inghel van den graenwerkers, 
Jan van den Watre van den hudevetters. Jan houkin van den muelneeren. Jan hoene-
blas van den vischcoepers, Lodewijc Utenhove van den ghoudsmeden ende Jan ebbel 
van den lammerinwerkers (22), kennen dese vors. dinghen ghedaen zijnde bij ons 
ende bij den ghemeenen gheselscepe van den dekenen onsen ghesellen Ende hebben 
ten verzouke van der ghemeenren neeringhen van de crudeneeren, alst ons Martin 
vors. vermanen sal ghelooft deselven te doen registreren inden bouc van onsen von
nessen. Dit was aldus ghedaen ten ingane van maerte int Jaer ons heeren MCCC 
neghene ende tseventich. 

Ende was daer naer aldus inden bouc gheset upden neghensten dach in hoy-
maend int jaer MCCC ende tachtentich. 

Reg. Wijsdommen der Dekenen 1357-1583 f" 33. 

Dit was een greep uit de oude archieven. Nog veel andere bronnen moeten ont
dekt en gepubliceerd worden. In België is nog voor velen en voor lange tijd materiaal 
tot bronnenstudie. Moge het een wenk zijn ! 

Er zijn nog zoveel steden, die hun geheimen van een pharmaceutisch verleden 
moeten prijsgeven : Brussel, — S e r g ij s e 1 s in zijn « Le college de médecine de 
Bruxelles », begint de geschiedenis met de placaten van Keizer Kar el V. Er moeten 
oudere bronnen bestaan. Voor Luik bestaan oudere gegevens dan het Reglement 
betreffende de apothecarissen van 24 Maart 1699. De Ordonnance politique van 
24 Mei 1721 van Mechelen moet een voorhistorie hebben. Leuven, Namen, Doornik, 
alle centra met een pharmaceutisch verleden. 

Mocht er in iedere stad of in iedere streek een collega gevonden worden, die zich 
hiervoor aan het werk zet. 

Eerst als alle verspreide gegevens verzameld zijn kan er aan gedacht worden 
een Geschiedenis te schrijven van de Pharmacie in België. 

RESUMÉ 

L'auteur donne un aperçu des sources les plus anciennes, qui sont venues à sa 
connaissance quant à l'étude de l'histoize de la pharmacie en Belgique : Ypies, 
Bruges, Anvers, Courtrai et Gand. 

Dernièrement l'auteur eu la chance de mettre la main, dans les Archives de 
Gand, sur une pièce qu'il fient pour Je donné Je plus ancien sur les apothicaires de 
Gand. Cette pièce date de 1379 et contient un contrat entre l'apothicaire Martin van 
Sycler et la corporation des épiciers, par lequel Martin van Sycler rachète le devoir 
de porter les armes. 

(18) vemougen = vernoegen = tevredenste l len = voldoen. 
(19) bekeren = aanwenden, gebruiken voor een zeker doel. 
(20) gheloven = gelofte doen, beloven. 
(21) cautelen = bedriegeri jen, naar het la t i jn cautela. 

(22) lammerin = lams, lammer ; van lamsvel gemaakt dus wollen. 


