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RESUMÉ 
L'Histoire du commerce en gros des médicaments 

par le Dr. D. A. Wittop Koning. 

Dans les villes commerciales comme Bruges, Anvers et Amsterdam le grossiste 
en médicaments « kruidenier » apparaît, à coté du pharmacien qui est le détaillant. Il 
était le fournisseur du pharmacien. 

Plus tard apparurent les pharmaciens-grossistes, parmi lesquels quelques-uns 
s'appliqueront à 2a fabrication et devinrent grossiste-fabricants. 

C'est parmi ceux-ci — donc directement au laboratoire du pharmacien — que 
naquit et se développa l'industrie pharmaceutique. A la bourse du commerce et à 
la vente publique apparut le courtier en drogues. 

L'histoire des prix pharmaceutiques et du courtage en drogues restent encore des 
domaines négligés dans l'histoire de la pharmacie. 

GILDEN IN BELGSE, NEDERLAND EN LUXEMBURG, WAARTOE 
APOTHEKERS HEBBEN BEHOORD (") 

door Dr P. H. BRANS (Rotterdam) 

President van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 
Secretaris-Generaal van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie. 

Het staat vrijwel vast, dat de beroeps- en ambachtsgilden of corporatie's zijn 
ontstaan uit geestelijke broederschappen of confreriën, zoals die in het begin van 
de dertiende eeuw o.a. in Frankrijk werden gesticht ter ere van een bepaalde hei
lige, meestal de patroon van het ambacht. Door een altaar, een raam in de kerk, 
een vicarie of op andere wijze deden zij van hun gemeenschappelijke devotie blij
ken. Naast deze religieuze belangen ging bij personen, die hetzelfde beroep uit
oefenden, de behartiging van de materiële zijde van het vak een rol spelen, het
geen leidde tot de oprichting van het economisch vakgilde. 

Het doel der gildeleden, toen zij nog alleen geestelijke broederschappen vorm
den, het gezamenlijk vereren van de gildepatroon, werd in de bloeitijd der gilden 
veranderd in het verbeteren van hun economische bestaansvoorwaarden en het 
hoog houden van hun beroep. (1) 

Na de reformatie verdween in de Noordelijke Nederlanden het religieuze ele
ment vrijwel geheel, in de Zuidelijke Nederlanden vormde het belijden van de Katho
lieke godsdienst vaak een in de reglementen genoemde voorwaarde voor toelating 
tot het gilde. In vele gilden te Maastricht bestond de bepaling, dat het gildebestuur 
om het jaar zou worden gekozen uit de Katholieke dan wel uit de Gereformeerde 
leden van het gilde. 

De magistraat stelde de keur op elke gilde vast, kon deze naar believen, naar 
willekeur, vandaar de naam, intrekken. De regeling van de interne zaken berustte 
bij het gildebestuur, gevormd door een deken en hoofd- of overheden. De gilden 
kregen politieke invloed, toen zij konden bedingen, dat de verkiezing van de magi
straat geheel of ten dele zou geschieden door de gildebesturen. Zo kregen de gilden 
in Utrecht in 1341 gedaan, dat de raad van de stad gekozen zou worden door de 
oldermen van de 21 toen bestaande ambachtsgilden en om de kieswet, de grondwet 
van de stad, in de toekomt niet te verstoren werd bepaald, dat geen nieuwe gilden 
zouden worden toegestaan, hetgeen tot gevolg had een vaak vreemde combinatie 
van beroepen in één gilde. 

De groeiende politieke invloed van de gilden was vooral in de 14e en 15e 
eeuw aanleiding voor de overheid, om door het intrekken van de keur de gilden op 

(*) Naar een voordracht gehouden op 25 Apr i l 1954 op het I e Benelux Congres voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen te Haar lem. 
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te heffen, zonder beter resultaat, dan dat de gilden later weer krachtiger herleefden, 
na veel strijd tegen de machthebbers van het ogenblik, want het staatkundig ver
leden van de Nederlanden vertoont een variërend beeld. 

Toen Jacoba van Beieren in 1417 de Graafschappen Holland, Zeeland en Hene
gouwen, welk gebied men als de Nederlanden was gaan betitelen, erfde, werden 
deze in 1430 door Philips van Bourgondië uitgebreid met Brabant en zo groeide lang
zamerhand een conglomeraat van bezittingen, die slechts gemeen hadden, dat zij 
onder dezelfde hertog stonden. Via Karel de Stoute volgde zijn dochter Maria hem 
op, die in 1477 huwde met Maximiliaan van Oostenrijk, later keizer van het Duitse 
Rijk en zo werd de legkaart weer groter. Zijn zoon Philips de Schone verwierf door 
zijn huwelijk de koninkrijken Castilië en Arragon en over dit gebied aanvaardde 
Karel V in 1515 de regering. Na in 1519 tot Duits keizer te zijn gekozen, zocht hij door 
centralisatie zijn gezag in de Nederlanden te verstevigen en zo werd in 1548 de Bour
gondische Kreits gevormd uit de 17 Nederlandse gewesten en enkele andere gebie
den, die een onafhankelijk deel van het Duitse Rijk zouden vormen onder bestuur 
van het Habsburgse Huis. Als onderdeel van deze plannen had Karel V in 1540 te 
Brussel een plakkaat (*) gepubliceerd, dat als eerste centrale regeling van de phar
macie in de Nederlanden kan worden gezien en dat van grote betekenis had kunnen 
zijn, als de loop der gebeurtenissen anders was geweest. In 1546 stelde Karel V de 
inquisitie in, zijn zoon Philips II, sedert 1555 aan de regering, verscherpte de maat
regelen en verdere toespitsing van de tegenstellingen leidde op 6 Januari 1579 tot de 
Unie van Atrecht, waarin de Zuidelijke gewesten zich aaneensloten, vrijwel onmid
dellijk gevolgd op 23 Januari 1579 door de Unie van Utrecht, omvattende : Holland, 
Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drente, Friesland, Groningen, de steden 
van Vlaanderen en enige uit Brabant. De Unie van Atrecht omvatte : de Hertogdom
men Brabant, Limburg, Luxemburg (de tegenwoordige staat met de Belgische pro
vincie en gebied Noordelijk tot Malmédy), de Graafschappen Vlaanderen (behalve 
de steden), Henegouwen, Namen en Artois, Waals Vlaanderen (Rijssel, Doornik, 
Douai) en Mechelen, Luik en Kamerijk. 

In het Noordelijk gebied, dat de Republiek der Zeven Provinciën zou gaan vor
men, uitte zich de geest der verkregen vrijheid vooral in de macht van de stedelijke 
autoriteit. Keuren en gildeordonnantie's dragen in dit gebied de ondertekening van 
de stedelijke magistraat als hoogste instantie van goedkeuring. In de Zuidelijke 
Nederlanden is dit de hand van de regerende vorst, tot 1713 de Spaanse, daarna 
kwam het gebied onder Oostenrijks gezag. 

Voor de Zuidelijke Nederlanden werd reeds gewezen op de eerste poging tot 
een centrale regeling van de geneeskundige beroepen door het edict van Keizer 
Karel V in 1540 te Brussel gegeven. Een kleine 100 jaar later kwam door de oprich
ting van de Collegia Medica een direct overheidstoezicht tot stand. In deze Collegia, 
waarvan in 1620 het eerste te Antwerpen werd gesticht, hadden steeds een aantal 
artsen (4 tot 7) zitting en meestal 2 chirurgijns en 2 apothekers, de beide laatste 
groepen vaak slechts met adviserende stem. Dit college nam de examina af van 
nieuw toe te laten beoefenaars van genoemde beroepen en de vroedvrouwen, zag 
toe, dat het vaak voor elk beroep vastgestelde aantal beoefenaars niet werd over
schreden, oefende het toezicht uit op en de visitatie van de apotheken en regelde 
en beslechtte twisten in de onder hen gestelde beroepen. Hoewel dit taken waren, 
die ook door gilden werden behandeld, moeten wij de Collegia Medica zien als 
colleges van toezicht, die vaak de overheid moesten adviseren, doch geen echte 
gilden. Immers tot een gilde moest behoren een ieder, die een bepaald beroep ver
langde uit te oefenen, tot een Collegium Medicum werd ten hoogste een klein aantal 
apothekers, vaak pas na veel strijd, toegelaten, terwijl die personen na een be
paalde zittingstijd voor andere apothekers moesten plaats maken. Wij zien dan 
ook, dat in Brussel, onder het aldaar in 1671 gestichte Collegium Medicum, het 
apothekersgilde blijft bestaan en dat de deken van dat gilde evenals de deken van 
het chirurgijnsgilde met een adviserende stem in het Collegium Medicum zitting 
krijgt. In Amsterdam veroorloofde de overheid bij ordonnantie van 15 Januari 1638 
de oprichting van een afzonderlijk apothekersgilde, dat echter niet tot stand kwam, 
doch wel werd in dat zelfde jaar een Collegium Medicum gesticht. Dit oefende toe
zicht uit over de chirurgijns, die in een gilde verenigd waren en welk gilde bleef 
voortbestaan, alsmede over de apothekers, die geen gilde vormden en over de 
vroedvrouwen. 

(*) Bijlage A 
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Mag men dus het Collegium Medicum (*) niet met een gilde vergelijken en dus 
niet spreken van apothekers, die als beroepsorganisatie « in » het Collegium Medi
cum werden opgenomen, doch die « onder toezicht » van dat college stonden, toch 
zullen de apothekers het ontbreken van een eigen gilde vaak meer uit prestige over
wegingen hebben gevoeld, dan in materieel opzicht, omdat het Collegium Medicum 
bijna steeds de bescherming van een gilde bood. Soms zelfs vinden de apothekers 
in het ontbreken van een eigen gilde de voldoening tot een « vrij beroep » dan wel 
tot een « Corpus Medicum » te behoren, zoals na de instelling van het Collegium 
Medicum te Gent in 1663. 

In bijna ieder gildereglement vindt men de bepaling, dat de gildebroeders 
moesten wonen binnen de stadsmuren, binnen de gildeban, burgers moesten zijn 
van de stad en behoudens een enkele uitzondering heb ik niet gevonden, dat het 
gilde buiten die stadsmuren of buiten het rechtsgebied van die stad bevoegdheid 
had. Slechts het chirurgijnsgilde van Middelburg gold ook voor Arnemuiden, een 
weliswaar nabijgelegen, maar toch .zelfstandige en destijds belangrijke stad. Voor 
de Collegia Medica heeft P a s g u i e r (2) aangetoond, dat deze krachtens hun 
reglementen wel zeggenschap hadden buiten de grenzen van de steden hunner 
vestiging en een • regionale gezondheidszorg vormden. Zo was het gebied van het 
Luikse Collegium Medicum volgens het reglement van 24 Maart 1669 niet beperkt 
tot het gebied van de stad Luik, maar zowel Dinant, Bouillon, Verviers en Staveio* 
als Hasselt, Tongeren, St. Truiden, Maaseik, Visé en nog enkele plaatsen vielen 
onder gebied van werkzaamheid van het college. Dit wordt bevestigd door gege
vens uit het archief van Tongeren, waar inderdaad vermeld wordt, dat alle chirur
gijns, apothekers, artsen en vroedvrouwen, die aldaar wilden praktiseren, moesten 
zijn ingeschreven bij het Collegium Medicum te Luik. Van de andere Collegia 
Medica, die P a s g u i e r heeft bestudeerd, n.1. die van Brussel, Antwerpen en 
Gent, noemt hij ook een groot aantal plaatsen, waar deze collegia bevoegdheid had
den. Het reglement van het door hem niet genoemde Collegie der Medecynen, opge
richt in 1754 te Dendermonde, geldt volgens de titel voor « de Stadt ende Landen 
van Dendermonde. » en bevat o.a. de tekst van een eed voor de chirurgijns ten plat
ten lande. Voor een ontwerp voor een college van 2 geneesheren en 2 apothekers 
te Bergen in Henegouwen uit 1769, dat door mij bij P r e v e t (3) werd gevonden, 
werd bepaald, dat dit zou gelden niet alleen voor de stad hunner inwoning, maar 
ook voor Hal, 's Gravenbrakel, Zinnik, Edingen, benevens nog een aantal plaatsen, 
waarvoor het college zou examineren, de visitatie van de apotheken zou uitoefe
nen, eriz. 

Hoewel niet steeds vermeld, zal de plaatselijke pharmacopée ook wel in het 
gebied van de jurisdictie der collegia zijn gebruikt, doch omgekeerd behoeft het 
gebruik van een bepaalde pharmacopée nog niet op jurisdictie te wijzen. Van 
Maastricht, wat nu eens wel en dan weer niet tot het Luikse behoorde, is bekend, 
dat de Luikse pharmacopée gebruikt werd, doch van enige invloed van het Luikse 
Collegium Medicum is niet gebleken. Het examen, dat M i n c k e l e r s (4), de 
uitvinder van het lichtgas, in 1804 te Luik aflegde om in Maastricht als apotheker 
gevestigd te blijven, kunnen we hier buiten beschouwing laten, omdat dit werd 
afgelegd onder de Franse wetgeving, die na de opheffing der gilden, die in 
Maastricht in 1794 plaats vond, in werking trad. In de Zuidelijke Nederlanden in 
1794, in de Noordelijke in 1796, werden besluiten genomen tot opheffing van de 
gilden, zij het dan, dat « de vrije oeffening van de genees-, heel- en vroedkunde aan 
niemand werd toegestaan, dan na voorafgaand onderzoek, en blijk van deszelfs 
bekwaamheden ». Lijdelijk verzet "en vooral de bepaling, dat de gilde-eigendommen 
aan de staat moesten worden overgedragen, waren oorzaak, dat met de liquidatie 
van de gilden' niet veel spoed werd betracht. Zo heeft het Haagse apothekersgilde 
dit tot 1 Mei 1806 kunnen uitstellen, het Rotterdams apothekersgilde bestond onder 
de naam « Vernietigd Apothecarsgilde » nog tot .3 October 1806, het Antwerpse 
Collegium Medicum vergaderde voor het laatst op 16 October 1817. Ook met de 
overdracht is de hand gelicht en zo kan men bijv. in het Museum Gruuthuse te 
Brugge gildetekens van overheden en dekens zien, van weliswaar niet-pharmaceu-
tische gilden, daterend van vóór 1800, die later, soms wel tot 1849 weer zijn gebruikt 
door corporatie's, die na het gildewezen meer als beroepsverenigingen zijn herleefd. 

Zo heeft de komst van de Fransen en de inlijving bij Frankrijk omstreeks 1800 

(") Ook werd soms de naam « Col legium Medicum » gebruikt als de « deft ige naam » van een 

gewoon chirurgi jnsgilde, maar deze betekenis bedoelen wi j hier niet. 
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toch het einde betekend van de meeste gilden, die dikwijls na veel moeite en strijd 
waren tot stand gekomen. 

Stelt men de vraag, tot welke gilden de apothekers hebben behoord, dan dient 
men in het oog te houden, dat gilden uitsluitend van apothekers slechts te verwach
ten zijn, indien een voldoend aantal van hen ter plaatse is gevestigd. De oudste 
gegevens over apothekers in België heeft V a n d e w i e l e (5) gevonden in een 
keur van leper en een rekening te Brugge beide omstreeks 1300. Voor Noord-Neder
land zijn de oudste gegevens 1320 te 's Hertogenhosch en 1341 te Zwolle (6). In 
Kortrijk schijnt in 1448 een geestelijke broederschap van apothekers te hebben 
bestaan (7) en geleidelijk zien wij nu de apothekers in gilden opgenomen. Wat voor 
gilden, dat hangt van plaatselijke omstandigheden af. In Brugge waar volgens 
V a n d e V i j v e r e d e « Neerynghe vande Cruythalle » reeds zeker sedert 
1304 bestond (8), sloten de apothekers zich bij dit gilde van kruideniers, d.i. hande
laars in kruiden aan, zo ook in Gent (9). Elders zijn zij lid van het gilde der Mes-
scheniers (ook wel Merciers, waarin men dezelfde stam als commerce vindt, of 
Marciers, Marsseniers, waarmee waarschijnlijk marskramer samenhangt). Kramers, 
Kremers of Kooplieden en zelfs in plaatsen waar de reeds besproken Collegia Medica 
werkzaam waren, verplichtte men vaak de apothekers toch lid te zijn van zo'n 
Koopmansgilde, indien zij kruiden wilden verkopen, omdat men blijkbaar zich de 
rétribution van hen in dat gilde niet wilde laten ontgaan. Aanvankelijk stonden 
naast deze koopmansgilden dan de ambachtsgilden, maar langzamerhand ziet men 
specialisatie optreden, die zich niet overal en niet gelijktijdig en op dezelfde wijze 
voltrekt. Een aanvankelijke rem was de reeds voor Utrecht genoemde omstandig
heid, dat men op grond van politieke overwegingen het aantal gilden tot een be
paald aantal wilde beperken en dan kwamen nieuw ontstane of nieuw gegroepeerde 
beroepen in vaak de vreemdste gilden. Zo behoorden te Goes de chirurgijns en 
waarschijnlijk de apothekers tot een zelfde gilde als de verkopers van pruiken en 
handschoenen en het gildezegel vertoont naast medische attributen dan ook een 
hoed en een handschoen. Soms gingen de chirurgijns deel uitmaken van de « St. Lu-
casgilden der Zeven Vrije Kunsten » en ook de apothekers kwamen daarin. Op 
andere plaatsen vormden zij al of niet met de chirurgijns St. Cosmas- en Damianus-
gilden, waarin ook vaak geneesheren en vroedvrouwen werden opgenomen. Als 
laatste stadium van specialisatie zien wij dan de apothekersgilden ontstaan. De Col
legia Medica staan hier min of meer naast als toezichthoudend college over genees
heren, barbiers, chirurgijns, apothekers en vroedkundigen. Immers onder toezicht kon 
staan zowel een gilde van één of meer van genoemde groepen, dan wel zo'n groep 
zonder gildeverband. In de kleinste plaatsen bleef het Kramersgilde meestal het 
gilde waartoe de. apotheker behoorde, in iets grotere plaatsen het chirurgijnsgilde. 

Voor een publicatie over de Dordtse Confrery der Drogbereykunst (10) werd ver
zameld wat hoofdzakelijk in de pharmaceutische literatuur over de Noord-Neder
landse apothekersgilden was verschenen. Het bleek toen, dat wat over chirurgijns
gilden, vooral in niet-pharmaceutische bronnen was gepubliceerd, ook vaak waarde
volle gegevens bevatte en tevens bleek het wenselijk het onderzoek verder ook tot 
de Zuidelijke Nederlanden uit te strekken. W i t t o p K o n i n g (11) heeft ten 
aanzien van de herkomst van de Nederlandse pharmaceutische ordonnantién de ver
onderstelling geuit, dat deze op een wijze als bij het Oud Vaderlands recht geschiedt, 
wellicht tot bepaalde lijnen van afstamming zouden kunnen worden gevolgd in hun 
ontwikkeling. Hij komt aan de hand van een keur uit Bergen op Zoom uit 1530 tot een 
gevolgtrekking, dat deze grote overeenkomst vertoont met die van leper uit omstreeks 
1300 en hij meent, dat voor de meeste plaatselijke ordonnantie's voorbeelden moeten 
zijn te vinden, die dan wellicht naar Frankrijk zullen leiden. Ten aanzien van Luxem
burg schrijft P r e v e t (12) : « En 1182 Guillaume de Champaqne, archevêque de 
Reims, octroie une charte de franchise à Beaumont-en-Argonne. Elle inspire celles de 
300 localités de Lorraine, Luxembourg et Barrois ». Of dit voor Luxemburg inderdaad 
opgaat, zal nader onderzoek moeten aantonen, want tot nu toe is van een dergelijke 
invloed aldaar nog niets gebleken. Dat overigens voor het ontwerpen van een ordon
nantie, vaak die van een andere plaats geraadpleegd werd, blijkt niet alleen uit de 
rekeningboeken, waarin reiskosten worden gedeclareerd om elders de stand van 
zaken te gaan opnemen, maar bijvoorbeeld ook uit het feit, dat in het gildeboek van 
het Chirurgijnsgilde te Deventer een copie van de gildebrief van het chirurgijnsgilde 
te Keulen voorkomt, die waarschijnlijk als leiddraad voor die van Deventer heeft 
gediend en waar Deventer en Keulen beiden Hansesteden waren, is dit niet zo ver
wonderlijk (13). In het archief van Venio (14) treft men aan een afschrift van de chi-
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rurgijnsgildebrief van 's Herfogenbosch, daterend lang vóór Venk> een chirurgijns-
gilde stichtte en ondanks het grote verschil in tijd kan men toch overeenkomsten 
afleiden. 

In het overzicht, dat aan het slot van deze publicatie volgt, zijn daarom niet 
alleen vermeld de namen van steden van de Nederlanden, welke in verband met 
gilden zijn genoemd, maar ook enkele van Noord-Frankrijk, die zoals Atrecht nog tot 
de Nederlanden hebben behoord, de barrière-steden die meer direct de invloed van 
het Noorden hebben ondergaan en van steden, waarvan verwacht kan worden, dat 
zij in de lijn van de geschetste ontwikkelingsgang hebben gelegen. Verder zijn ge
noemd, overzeese gebiedsdelen, waar de toestanden vaak werden geregeld naar het 
voorbeeld van het moederland. 

Dat hiermede hel materiaal uitputtend zou zijn behandeld, wil allerminst zijn 
gezegd. Integendeel beoogt deze publicatie een aansporing te zijn om in plaatselijke 
en streekarchieven voortgezet onderzoek te doen, om evenals voor Duitsland en 
Frankrijk is geschied, ook voor de Nederlanden de geschiedenis van de wettelijke 
organisatie van de apothekers te kunnen schrijven. 

OVERZICHT VAN PLAATSNAMEN, DIE IN VERBAND MET GILDEN ZIJN 
GENOEMD. (•) 

(B = thans in België, F = Frankrijk, K = Koloniaal gebied of geweest, L = Luxem
burg, N = Nederland). 

AALST (B). Geen gilde bekend, waartoe apothekers hebben behoord. (Brief 
Gemeentebestuur van Aalst, dato 11 December 1953). 

ALOST (B), zie AALST (B). 
AARDENBURG (N). Te Aardenburg bestonden een vettewariers-, wijnkopers-, krui

deniers- en grossiersgilde en nog meerdere andere gilden, doch niet is gebleken, dat 
apothekers daarin waren opgenomen. (Brief Gemeente-Archief van Aardenburg, dato 
13 Februari 1954). 

AARLEN (B). De apothekers behoorden tot de Corporatif van de Merciers, vol
gens de Statuts de Métiers van 23 Juni 1556. (Brief Academie Luxembourgeoise, dato 
18 Dec. 1953). 

AAT (B). Zou vallen onder het rechtsgebied van een op te richten Collegium 
Medicum te BERGEN. Zie BERGEN (B). 

ALKMAAR (N). Sedert 12 Mei 1552 bestond een Chirurgynsgilde Cosmas en Da-
mianus waarvan de apothekers zeker sedert 1695 hebben deelgemaakt (15). Nadat 
in 1706 de keur op de apothekers was gewijzigd, werd op 20 October 1723 opgericht 
het Collegium Medico-pharmaceuticum (16), dat de stoot gaf tot de uitgave van de 
Alkmaarse Pharmacopeea in dat jaar. Een Hortuspenning is bekend en beschre
ven (15). 

AMERSFOORT (N). Het is niet bekend of de apothekers deel uitmaakten van het 
op 29 Mei 1630 opgerichte gilde van chirurgyns en barbiers. De oudst bekende ordon
nantie op de apothekers of medicijnen dateert van 28 November 1659. (Brief Archief 
van Amersfoort, dato 27 November 1953). 

AMSTERDAM (N). 9p 
In een Ordonnantie van 27 April 1497 wordt een meesterproef voor Barbiers ge

noemd, die de brief voor dat gilde op 4 Mei 1552 eenigszins uitgebreid .overneemt. 
Van een zelfstandige organisatie van de apothekers is dan nog geen sprake en men 
neemt aan, dat de apothekers behoorden tot het Kramers of St. Maartensgilde (17). 
Een op 23 December 1519 verschenen keur betreffende de apotheken droeg de visita
tie en het toezicht op aan de Deken van het St. Lucasgilde, evenals een vernieuwing 
van 26 April 1550 (18). 

De late ontwikkeling van het gildewezen in deze stad is mede oorzaak geweest, 
dat eerst bij het verschijnen van de pharmacopée in 1636 de apothekers afscheiding 
van het Kramersgilde verzochten (19) tot een afzonderlijk gilde. Hoewel op 15 Januari 
1638 verscheen de « Ordonnantie tot oprichting van een afzonderlijk Apothekersgilde 
binnen Amsterdam », waarvan S t o e d e r de tekst geeft (20), is deze ordonnantie 
in feite nooit uitgevoerd, want het in dat jaar opgerichte Collegium Medicum om-

( ) Ten behoeve van buitenlandse onderzoekers, die niet steeds bekend z i jn met de vertal ingen 
van plaatsnamen, zi jn zowel de Nederlandse als de Franse namen genoemd en afkor t ingen van 
plaatsnamen, die gebruikt worden. 



vatte niet uitsluitend apothekers doch ook doctoren en chirurgyns. Deze laatsten blij
ven deel uitmaken van het sedert 4 Mei 1552 bestaande chirurgynsgilde, dat verder 
niet alleen de barbiers, maar ook de Trip- of Holsblokkenmakers en de Stillegang-
makers omvatte (21). De apothekers vormden geen gilde en stonden niet corporatief 
verenigd onder toezicht van het Collegium Medicum, dat tot 28 Februari 1798 bleef 
bestaan. 

In de « Privilegiën, Willekeuren en Ordonnanties Betreffende het Collegium 
Medicum Amstelaedamense » van 1728 is sprake van de apothekers behorend onder 
het Kleine Kramersgilde en volgens W a g e n a a r (22) plachten de Doctoren met 
de Medicijnen en de apothekers tot het Kramersgilde te behoren. Hier tegenover staat 
de mededeling van W i t t o p K o n i n g (23), dat in 1618 de gezamenlijke doktoren 
en apothekers tot het Stadsbestuur een verzoekschrift richtten om de sedert 1593 afge- • 
schafte « Vergadering van Doctooren ende Apothekers » wederom in te stellen, ter
wijl 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. 

D i r k s beschrijft de Hortuspenning (37). 
ANTWERPEN (B). 
Het in 1372 opgerichte Hoofdambacht der Meerseniers, waarin waren opgenomen 

allen, die met « maten en gewichten » hadden te doen, omvatte later ook de apothe
kers (24) en sedert 12 Juni 1515 was de visitatie van de apotheken aan de Dekens van 
de Meersse opgedragen. De apothekers bleven verplicht hunne cotisatie aan dit 
gilde te betalen, ook na de oprichting van het Collegium Medicum op 23 April 1620, 
aan welks toezicht zij toen ook werden onderworpen (25). 

Volgens P a s q u i e r (2) had dit college niet slechts zeggenschap in de stad 
zelf, maar in « ville et domaine », volgens hem op grond van een ordonnantie van 
6 Juni 1660. Vermoedelijk heeft hij op het oog die van 6 Juni 1659, dus juist een jaar 
vroeger, waarvan de Vlaamse tekst begint met : 
« Alsoo den Heere, ende de stadt tot welvoeren van de ingesetene deser stadt Ant
werpen, ende vryheyt der selver ... ». Deze « vryheyt » omvatte volgens P a s q u i e r : 
flyen, Hoogstraaten, Herenthals, Turnhout, Arckel, Santhoven en Gheel, allen tesa-
men met een groot aantal dorpen. B r o e c k x geeft een afbeelding van het zegel 
van het Collegium Medicum (26), dat tot 16 October 1817 heeft bestaan. 

De apothekers verzochten in 1671 en later in 1715 afscheiding van de Meersse, 
zonder resultaat. Volgens v a n E y c k kregen zij die in 1742, maar B r o e c k x 
geeft voor dat jaar slechts een ordonnantie, die de apothekers wat meer vrijheid ver
leent en eerst op 7 Maart 1786 werd een zelfstandig Corpus der Apotekers onder 
St. Lucas toegestaan (27). 

ANVERS (B), zie ANTWERPEN (B). 
ARCKEL (B) viel volgens P a s q u i e r (2) onder het gebied van hét Collegium 

Medicum van Antwerpen. 
ARLON (B), zie AARLEN (B). 
ARNHEM (N). R i b b i u s noemt een Chirurgynsgilde Cosmi & Damiani, date

rend van vóór 1582, dat echter pas op 22 April 1620 een gildebrief kreeg van de 
magistraat. Deze spreekt wel over medicijnen, doch niet over apothekers (28). Wel
licht behoorden zij, evenals de barbiers oorspronkelijk, tot het Kramersgilde. 
D i r k s (29) vermeldt, dat op het bord der apothekers in de kerk, het jaartal 1653 
staat. Wat hiermede bedoeld is, zal na de ramp van 1944 wel niet meer zijn na te 
gaan. s 

ARRAS (F), zie ATRECHT (F). 
ARTOIS (F). Hoewel P r e v e t (30) noemt de « Coutumes d'Artois » uit 1509, is 

voor deze streek, die tot 1659 het lot der Oostenrijks-Spaanse Nederlanden deelde, 
geen regeling betreffende de apothekers bekend vóór 26 November 1757 (31). * 

ASSEN (N). Assen noch Rolde kenden gilden, volgens brief van het Archief van 
Assen, dato 20 November 1953. 

ASSENEDE (B). De apothekers alhier moesten de proef afleggen voor het Colle
gium Medicum van Gent (32). 

ATH (B), zie AAT (B). 
ATRECHT (F) behoorde tot 1640 tot de Zuidelijke Nederlanden. Hoewel zich daar 

de sociale evolutie reeds in de 11e eeuw (33) openbaarde, is tot 1640 geen keur of 
gilde voor de apothekers van belang bekend geworden. 

AUDENAERDE (B), zie OUDENAARDE (B). 
AXEL (N). Hoewel in de rekeningen over 1582-83 een juffr. van Goch, apoteke-
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resse, wordt genoemd, zijn verder geen sporen van apothekers gevonden. De chirur-
gyns behoorden in de Middeleeuwen tot het Vetteworiërsgilde. (Brief Archivaris van 
de Gemeente Axel, dato 3 Februari 1954). 

BATAVIA (K). Ten tijde van het regime van de Oost-Indische Compagnie was in 
Nederlands-Indië slechts één apotheek gevestigd en wel de Stadsapotheek van Bata
via. Verder waren nog « apothekers », meest als laboranten, werkzaam aan de Medi
cinale Winkel, maar het monopolie van de Compagnie en de positie van de apothe
kers veroorloofde geen gilde (34). 

BEAUMONT (B), zie BERGEN (B). 
BERGEN (B). Hier bestonden reeds gilden sedert de 12e eeuw en op 27 Februari 

1474 worden de « appotickaires » genoemd, die samen met de barbiers, merchiers en 
enige andere beroepen een « connétablie » vormden. In feite maakten de apothekers 
dus deel uit van het Gilde der Merciers (35). Op 6 Mei 1686 werd een reglement 
gepubliceerd op de Corporatie der Apothekers onder patronaat van St. Lucas. In 
1768 probeerde men de misstanden betreffende de pharmacie in de steden en dorpen 
van Henegouwen op te heffen door een reglement op te stellen, dat ook het toezicht 
omvatte over : Aat, Enghien, Halle, Beaumont, Binche, Chimay, Lessen, Leuze, Zinnik, 
's Gravenbrakel, Chièvres, Roelx en Sint-Ghislain, maar deze poging tot een phar-
maceutische regeling voor het Graafschap Henegouwen verwierf niet de sanctie 
van Maria-Theresia (36). Het apothekersgilde bleef bestaan tot 15 Maart 1802. 

BERGEN OP ZOOM (N). Volgens mededeling van het Gemeente Archief, dato 
30 Januari 1954 maakten de apothekers deel uit van het Gilde der Meersche, d.w.z. 
kramers. 

BINCHE (B), zie BERGEN (B). 
BOEKHOUTE (B). De meesterproef voor de apothekers moest te Gent worden 

afgelegd voor het Collegium Medicum (32). 
BOIS-LE-DUC (N), zie 's HERTOGENBOSCH (N). 
BOLSWARD (N). Op 29 September 1662 werd een gildebrief gegeven voor het 

Giide der Medicyns, Chirurgyns en Apothekers, waarin wordt aangehaald een ouder 
octrooi en gildebrief van 23 October 1613, die verloren is gegaan. In 1665 en 1675 is 
deze aangevuld (38). D i r k s beschrijft een gildepenning (39) en E 1 z i n g a zegt, 
dat dit de enige hem bekende gildebrief uit Friesland is, waaruit blijkt, dat med. 
doctores en apothekers lid van een gilde moesten zijn (40). 

Dit is niet juist, want in Workum was dat ook het geval. 
BOOM (B). In deze gemeente is omtrent gilden met apothekers niets bekend. 

(Brief Gemeente-Bestuur van Boom, dato 24 December 1953). 
BOSCH, DEN (N), zie 's HERTOGENBOSCH (N). 
BOSCH, -'s (N), zie 's HERTOGENBOSCH (N). 
BOUCHANTE (B), zie BOEKHOUTE (B). 
BOUILLON (B), zie LUIK (B). 
BRAINE-LE-COMTE (B), zie 's GRAVENBRAKEL (B). 
BREDA (N). Te Breda heeft geen apothekersgilde bestaan, wel een chirurgyns-

gilde sedert 2 Juni 1634, dat reeds in 1499 een altaar wijdde aan Cosmas en Damiaan 
in de Onze Lieve Vrouwekerk (41). De apothekers poogden in de jaren 1696-1697 een 
gilde op te richten, zonder succes (42). 

BRIELLE (N). Op 15 September 1579 wordt het eerste « Privilegie voor de Docto
ren, Chirurgyns en Apothekers » uitgegeven, waarvan S t o e d e r (43) de tekst 
heeft gepubliceerd en waarbij de apothekers met de medisyns en chirurgyns het 
Cosmas en Damianus Gilde vormden (44). 

BRUGES (B), zie BRUGGE (B). 
BRUGGE (B). De apothekers hebben zich aangesloten bij het sedert 1304 bekende 

gilde van de handelaars in kruiden, de « Neeringhe van de Cruythalle ». Het eerste 
reglement op de Brugse apothekers dateert van 6 Maart 1497 (45). De apothekers 
bleven in dit gilde, dat op 18 October 1796 werd opgeheven, tot de instelling van een 
Corpus Medicum op 18 Augustus 1760 (46). Het zegel van de Neeringhe van de Cruyt
halle is door v a n d e V i j v e r e (45) afgebeeld. 

BRUSSEL (B). De apothekers waren opgenomen in de Corporation des Merciers 
of het GiWe van de Messcheniers, waarmee zij als « marchands à la balance » had
den te maken (47). Uit religieus standpunt waren de apothekers gegroepeerd in de 
Confrérie van Sint Nicolaas, waaruit het Corps des Apothicaires schijnt te zijn ont
staan (48), met St. Lucas als patroon, dat bleef voortbestaan ook na de stichting van 
het CoJiegium Medicum in 1641, waarbij artikel XII van de Ordinantie spreekt over 



« ... te stellen een bysonder orden der Apothekers, die hunne Kammer : ende hunne 
Dekens... hebben sullen » (49). 

Volgens P a s q u i e r (2) spreekt de ordonnantie van 13 (28) April 1650 over 
« ville et son ressort » of « ville et son district » in verband met de werkingssfeer van 
het Collegium Medicum, dat dan zou hebben omvat behalve de stad Brussel : Vil
voorde, Nijvel, Jemappe, Waver, Gembloers, Hannut en nog enkele andere gebieden. 
In de Vlaamse tekst heb ik daarvan niets kunnen vinden, maar wel een « Eed van 
de Chirurgyns Ten Platten Lande », af te leggen ten teken van onderdanigheid aan 
het Collegium Medicum, waaruit invloed buiten de muren van Brussel blijkt. 

Het plakkaat van Keizer Karel V in 1540 voor Brussel gegeven, is als Bijlage A 
volledig opgenomen. 

BRUXELLES (B). zie BRUSSEL (B). 
CAMBRAI (F), zie KAMERIJK (F). 
CHARLEROI (B). Volgens schrijven van 17 December 1953 is bij het Archief van 

Charleroi niets over gilden bekend. 
CHIEVRES (B), zie BERGEN (B). 
CHIMAY (B). .zie BERGEN (B). 
CINEY (B), zie LUIK (B). 
COEVORDEN (N). Over gilden is bij het Gemeentebestuur niets bekend. (Brief 

van 24 November 1953). 
CORTRIJK (B), zie KORTRIJK (B). 
COURTRAI (B), zie KORTRIJK (B). 
CULEMBORG (N). De apothekers waren hier opgenomen in het Sr. Nicolaas- of 

Coopluidengilde, waarvan het gildeboek vanaf 1560 is bewaard gebleven, blijkens 
schrijven van de Gemeente Secretarie van Culemborg van 28 December 1953. 

CURAÇAO (K). Dit viel onder het bewind van de West-Indische Compagnie. V~n 
de pharmaceutische historie is weinig bekend. Aan het gasthuis werkten chirur
gyns (50), apothekers worden niet genoemd. Evenmin als bij de O.-I. Compagnie 
gedoogde de positie van de chirurgyns gildevorming. 

DAMME (B). Volgens schrijven van de Heer R. V a n d e n b e r g h e dato 
1 April 1954 is nog niet gebleken, dat de apothekers behoorden onder het barbiers-
gilde, dat volgens hem aangesloten was bij dat (Coll. Medicum ? B.) van Brugge. 

DELFT (N). Op 14 September 1682 werd ingesteld een Collegium Medico-Pharma-
ceuticum, bestaande uit 2 geneesheren en 2 apothekers, dat tot 1804 heeft bestaan (51) 
en waaronder ressorteerden alle doctoren in de medicijnen en alle apothekers. Bij 
nadere resolutie werd het aantal toegelaten apothekers, buiten de apotheker van het 
gasthuis, bepaald op tien (52). 

DENDERMONDE (B). Door bemiddeling van collega_ H a e k aldaar verkreeg 
ik de inlichting, dat op 24 Maart 1677 werd opgericht een Collegium Medicum, doch 
dat na 1713 het bestuur ervan door de magistraat niet meer werd vernieuwd. Volgens 
de statuten waren ook de apothekers aan het toezicht van dit corpus medicum onder
worpen. Op 23 September 1754 werd wederom opgericht een Collegie der Mede-
cynen voor de « Stadt ende Landen van Dendermonde ». Dit Collegium Medicum 
Teneramundanum, bestaande uit 7 personen, waaraan ook weder de apothekers 
onderworpen waren, had tot patroon St. Lucas en had, ook als de andere Zuid-
Nederlandse collegia medica, regionale bevoegdheid, blijkend uit de titel en de 
inhoud van de ordonnantie op dit Collegie uit 1754 die o.a. vermeldt de « Eedt van 
de Chirurgyns ten Platten-Landen ». 

DEVENTER (N). In 1574 verscheen een « Ordinancy op die Apotheikers, Chirur
gien und Barbeeren ». Sedert 1513 schijnt te hebben bestaan een Chirurgynsgilde 
Sinte Cosmus en Damianus (53). Volgens de archivaris van Deventer schijnt hiernaast 
een apothekersgilde te hebben bestaan, dat echter weinig sporen heeft nagelaten en 
bijna steeds in één adem met het chirurgynsgilde wordt genoemd, zoo bij voorbeeld 
in de notulen van de vroedschap van 27 Mei 1799 naar aanleiding van de opheffing 
der gilden, wanneer besloten wordt, dat « de commissies der voormalige chirurgijns. 
Doctoren, Apothecars en vroedkundige Gilden of Collégien uitgesloten waren van de 
verplichting om de Fondsen over te geven » (13). 

DIEST (B). Het is niet gebleken, dat de apothekers hebben behoord tot het sedert 
1518 opgerichte barbiers- en chirurgynsambacht. (Brief stadsarchivaris van Diest 
dato 14 December 1953). 

DINANT (B). De apothekers maakten deel uit van de Corporation des Merciers. 
Overigens viel Dinant ook onder de werkingssfeer van het Collegium Medicum van 
Luik. 
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DOESBURG (N). Waarschijnlijk vielen de apothekers onder het Kiamersgilde. 
Op de enig bewaarde gildelijst van omstreeks 1680 komt o.a. voor de weduwe van 
de apotheker Everhardt Woel. (Brief Gemeente Secretaris dato 3 December 1953). 

DOET1NGHEM (N). Het is niet gebleken en ook niet waarschijnlijk, dat apothe
kers zijn opgenomen geweest in de beide gilden, die hier hebben bestaan (54). 

DOCCUM (N), zie DOKKUM (N). 
DOKKUM (N). Blijkens een brief dato 15 December 1953 van de Archiefinspectie 

te Leeuwarden is niet gebleken, dat in het sedert 1719 bestaande chirurgijnsgilde 
apothekers zijn opgenomen geweest. 

DOORNIK (B). Blijkens mededeling van het Archief van deze stad dato 11 De
cember 1953 bestonden er 36 « banniers » en de apothekers hoorden onder dezelfde 
banier als de kruideniers, sedert 1476. Ook schijnt daarnaast later nog een College 
des médecins te hebben bestaan, maar alle gegevens zijn in Mei 1940 verloren 
gegaan. 

DORDRECHT (N). In afwijking van de vermelding van S t o e d e r, dat reeds 
in 1367 te Dordrecht een broederschap van apothekers zou hebben bestaan (55) heb 
ik aangetoond, dat eerst sedert 14 April 1666 een « Confrery der Drogbereykunst », 
een gilde van apothekers, tot stand kwam (10). 

DOUAI (F), zie DOWAAI (F). 
DOW AAI (F). Deze stad behoorde tot 1667 tot de Spaanse Nederlanden. A1 v a 

bepaalde op 4 Maart 1569, dat uitsluitend de hogescholen van Leuven en Douai 
doktersdiploma's mochten afgeven (56). P r e v e t (57) noemt het Parlement van 
Douai (58), dat via één der drie Lieutenants, benoemd door de Eerste Chirurgyn 
van de Koning, invloed kon uitoefenen op de chirurgynsgilden in haar gebied, dat 
ook Vlaanderen en Henegouwen heeft omvat. 

DRACHTEN (N). Prof. v a n d e r W i e l e n noemt deze plaats (38), zonder 
melding te maken van enig gilde, waarvan ook niets verder is gebleken. 

DRAGTEN (N), zie DRACHTEN (N). 
DUINKERKEN (F). Deze plaats is afwisselend in Frans, Spaans en Engels bezit 

geweest. Het was de zetel van één der Lieutenants, met Douai en Lille, die over de 
chirurgynsgilden in Frankrijk toezicht uitoefenden (58). De tekst van de oudste 
ordonnantie op de geneesheren, chirurgyns, apothekers en barbiers van 9 Augustus 
1631 is in het Vlaams gesteld (59). 

DUNKERQUE (F), zie DUINKERKEN (F). 
EDAM (N). Behalve het Gilde der Scheepstimmerlieden zijn geen gilden be

kend. In de Notarisprotocollen tussen 1620 en 1680 kwamen 4 apothekers voor. Ook 
in de bekende Edamse patriciërsfamilies komen enkele apothekers voor, blijkens 
brief van Mr D. F. P o n t te Hilversum, dato-26 November 1953. 

EDINGEN (B) zou vallen onder het ontworpen Collegium Medicum van Ber
gen (B). 

EINDHOVEN (N). Van deze betrekkelijk jonge gemeente zijn geen gegevens 
over gilden bekend. 

ELBURG (N). Blijkens brief van Dr H. J. O 1 t h u i s, ereburger van deze oude 
Gelderse veste, dato 1 December 1953, kwamen aldaar tot 1798 voor 8 gilden, waar
onder het Kramersgilde, maar niets is bekend geworden over het gilde, waartoe 
eventueel de apothekers zouden hebben behoord. 

ENGHIEN (B), zie EDINGEN (B). 
ENKHUIZEN (N). Volgens J o n k m a n en D i r k s (60) bestond al op 

29 September 1636 een Collegie der Doctoren en der Chirurgyns onder Cosmas en 
Damianus. Óp 18 December 1786 werd een reglement ook voor de apothekers vast
gesteld. Zij zouden vallen onder een CoIJegium Medico-Pharmaceuticum, bestaande 
uit vier practiserende doctoren en de vier oudste « winkeldoende apothecars » (61). 

ENSCHEDE (N). Door de stadsbrand van 1864 zijn de meeste archiefstukken 
verloren gegaan. Overigens zullen in deze pas laat tot ontwikkeling gekomen ge
meente waarschijnlijk alleen weversgilden hebben bestaan. 

FLESSINGUE (N), zie VLISSINGEN (N). 
FRANEKER (N). Prof. v a n d e r W i e l e n (38) vermeldt wel Franeker apo

thekers, doch geen gilde. Volgens D i r k s (62) bestond sedert 1640 een chirur-
gynsgilde, volgens E 1 z i n g a (63) sedert 7 Januari 1661. Artikel XIV van de 
Ordonnantie spreekt wel over medicamenten, doch over apothekers vindt men niets. 

FUMAY (B), viel onder Collegium Medicum van Luik. 
FURNES (B), zie VEURNE (B). 
GAND (B), zie GENT (B). 
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GEEL (B), viel onder het Antwerpse Collegium Medicum. 
GEERAARDSBERGEN (B), kon tot nu toe geen gegevens verschaffen. 
GEERTRUIDENBERG (N). Aan het opzoeken van gegevens wordt gewerkt. 
GELDENAKEN (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
GEMBLOERS (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
GEMBLOUX (B), ,zie GEMBLOERS (B). 
GENAPPE (B), zie GENEPIËN (B). 
GENEMUIDEN (N). In 1868 werd het archief door brand verwoest en gingen alle 

gegevens verloren. 
GENEPIËN (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
GENT (B). De « Ordonnance Politigue nopende het verkoopen van Medecijnen 

16 October 1456 » van Gent, de oudstbekende officiële akte van België betreffende 
de geneeskunde, heeft volgens V a n d e w i e l e (64) gediend als model voor het 
bekende plakkaat van Keizer Karei V uit 1540, als Bijlage A hier achter opgenomen. 
Dit is niet het oudstbekende stuk te Gent, waarin van apothekers gewag gemaakt 
wordt. V a n d e w i e l e (65) was zo gelukkig de hand te leggen op oudere stuk
ken, o.a. een « jaerregister 1432-33 », waaruit blijkt, dat de apothecaris Martin van 
Sycleer optrad als Deken der Nering van de Kruideniers. Hieruit volgt dus, dat de 
apothekers toen deel uitmaakten van dit ambacht, dat voluit heette : « Neeringhe 
dei Cruydeniers, Caescoopeis ende Routekeersghieteis » (66). Sedert de « Ordon-
nantien ende Statuten gemaeckt by Heer ende Weth der Stadt Ghendt ende geap-
probeert by syne Majesteyt, op het Faict van de Medicyne, Raekende de Docteuren 
Apothecarissen, ende Chirurgiens » van 11 September 1663 (67) werd ingesteld een 
Collegie dei Medicyne, waarbij artikel XXI zegt : « Synde voorts d'intentie dat de 
voorseyde Apotecarissen die voor desen ghesorteert hebben onder de Neeringhe 
vande Cruydeniers, sullen wesen ende blyfven ghesepareert vande selve Cruyde
niers, ende begrepen onder het Corpus medicum ». De apothekers kwamen dus 
individueel onder toezicht van dit collegium medicum, bestaan uit « vier docteuren, 
twee apotecarissen ende twee gheswoorne chirurgiens », terwijl de chirurgijns als 
gilde bleven gegroepeerd, blijkens een goedkeuring van de voornoemde ordonnan
tie in naam van Philips II op 19 Augustus 1665, waarin sprake is, van « de Nee
ringhe van de Chirurgiens ende Barbiers, gesteld onder het Collegie vande Mede-
cyne ». V a n d e w i e l e zegt over het feit, dat de apothekers toen geen gilde 
meer toebehoorden : « Sinds dien werden de apothekers gerangschikt onder de 
intellectuele beroepen ; temeer daar de kennis van de Latijnse taal hen onder de 
humanisten deed rekenen » (66). Patroon van het Collegie was St. Lucas. Volgens 
P a s q u i e r (2) omvatte het « ville et sa domaine », d.i. het Graafschap Vlaanderen. 

GHEEL (B), zie GEEL (B). 
GOES (N). De apothekers waren volgens D i r k s (68) sedert 1625 opgenomen 

in een gecombineerd gilde, waar de chirurgyns op 14 November 1649 uittraden. Van 
het gildenarchief is niets over hen bewaard gebleven, hetgeen jammer is met het 
oog op een merkwaardigheid, die voorzover bekend alleen te Goes voorgekomen 
is. De gildekist vertoont n.1. naast balans en vijzel ook een hoed en de gildepen-
ning (69) draagt aan de ene zijde ook de balans en vijzel, aan de keerzijde het 
jaartal 1625 ter weerszijden van een hoed en daaronder een paar handschoenen en 
twee pluimen. De verklaring voor deze merkwaardige combinatie zou kunnen zijn 
gelegen in de reeds eerder genoemde omstandigheid, dat vaak het aantal gilden 
tot een bepaald getal moest blijven beperkt en dat tot zonderlinge combinatie van 
beroepen binnen één gilde aanleiding heeft gegeven. De ook door D i r k s (l.c.) 
afgebeelde penning van het gilde waartoe de apothekers in Middelbuig hebben 
behoord en dat o.a. omvatte naast de apothekers, de verkopers van tabak, suiker-
werken, « orangien », banketbakkers, specerijenhandelaars, vertoont aan de ene 
zijde het jaartal 1619, waarboven een vijzel met twee stampers, een flapkan, twee 
bolletjes, die vermoedelijk oranjeappels voorstellen, gezeten aan takken en op de 
andere zijde een weegschaal, een baal met amandelen, pijpkaneel, een suiker
brood en een rol tabak, alles zaken, waarin de gildebroeders handelden. De 6 jaar 
later in het nabijgelegen Goes vervaardigde penning vertoont hetzelfde cijferschrift 
en de zelfde randversiering en uit verdere analogie zou men dan kunnen besluiten, 
dat de in Goes afgebeelde voorwerpen tot de producten van de handel van het 
gilde behoorden. De veren zouden nog op de pruikemakers kunnen wijzen, de per
ruquiers, die in de Zuidelijke Nederlanden vaak een gilde vormden met de barbiers 
en de chirurgijns, maar de combinatie met handschoenenmakers is bij mijn weten 
nergens bekend in een gilde waartoe apothekers behoorden. D a e m s (69) be-
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schouwt de hoed enz. als tekenen van de waardigheid des gildebroeders. Voor zijn 
standpunt zou dan aan te voeren zijn hetgeen ik vond in Kamerijk, waar C o u-
1 o n (104) vermeldt, dat na geslaagd examen de nieuwe gildebroeder van het 
apothekersgilde o.a. aan de schepenen een paar handschoenen moest aanbieden. 

GOOR (N). Blijkens mededeling van de Gemeentesecretaris is één geval be
kend van een apotheker, die was opgenomen in het Koopmans- en Kiameisgilde. 

GORCUM (N), zie GORINCHEM (N). 
GORINCHEM (N). Er is niets gebleken over het toebehoren van apothekers tot 

het uit 1465 daterend Cosmas en Damianus Chirurgynsgilde. 
GORKUM (N), zie GORINCHEM (N). 
GOUDA (N). Volgens S m i t (70) is op een dato 23 December 1784 van de 

apothekers F. G r e n d e l en S. V. P a d d e n b u r g uitgegaan verzoek tot 
stichting van een Collegium Pharmaceuticum afwijzend beschikt door de magistraat 
van Gouda. S t o e d e r (71) heeft gewezen op de omstandigheid, dat door het 
ontbreken van een apothekersgilde te Gouda, daar allertreurigste toestanden heers
ten, zodat de apothekers herhaaldelijk, o.a. in 1750 aan de magistraat verzochten 
de toekomstige apothekers te examineren. G r e n d e l (72) heeft echter gevon
den een ordonnantie uit 1624 voor « T Gehemeen Collégio der Medicyns, Chirur-
gyns ende apotekers der Stede Gouda », waarvan dus tot nu toe niets is gepubli
ceerd. Of dit een voorloper is van de gildebrief van 16 December 1660 voor het 
Chirurgynsgilde, die ook door D i r k s wordt genoemd (73), zal moeten blijken, 
doch in de gildebrief van 1660 worden de apothekers niet genoemd. 

GRAVE (N). Van gilden is hier niets bekend. (Brief Gemeente Grave, dato 
17 November 1953). 

's GRAVENHAGE (N). De eerste vermelding van apothekers te 's Gravenhage • 
vond K r u l (74) in het boek van het gilde van de schilders en ververs : het 
St. Lucasgilde, dato 1580. Later schaarden zij zich als kramers onder beschutting 
van St. Nicolaas in het « Gilde der Kramers, Kruideniers en Vette Wariers ». Op 
23 November 1629 werd aan de apothekers de eerste gildebrief verleend op grond 
van de overweging, dat hun beroep geen gemeenschap had met de kramers en 
andere neringdoenden, maar als vrije delen der geneeskunst van nu ai een aizon-
derlijk gilde zouden vormen, dat volgens S t o e d e r (75) aanvankelijk het ver
band met het St. Nicolaasgilde niet geheel verbroken heeft, zodat het niet alle 
beoefenaren verenigde en deze zich afwisselend ook nog wel bij het oude gilde 
lieten inschrijven," tot in de tweede helft van de 17e eeuw het Haagse gilde der 
apothekers geheel zelfstandig ging optreden. Volgens K r u l heette dit gilde in 
1631 « De gemeene Confrerye van St. Lucas-medicus », later in 1754 was de deur 
van de gildekamer voorzien van een bord met het opschrift « Collegium Pharma
ceuticum ». De gildepenning, door D i r k s (76) beschreven, vertoont ook deze 
naam, die de zonnegod Apollo omgeeft, terwijl de Hortuspenning aan de voorzijde 
de zelfde afbeelding draagt en aan de achterzijde een pot met Aloë. Hoewel offi
cieel opgeheven in 1796, heeft het Collegium Pharmaceuticum nog tot 1 Mei 1806 
vergaderd. 

GRIMBERGEN (B). Naar gegevens alhier wordt nog een onderzoek ingesteld. 
GRONINGEN (N). D i r k s (77) schrijft, dat de apothekers en drogisten deel 

uitmaakten van het « Koopmans en Kramersgilde onder St. Martinus en Maria » en 
dat het wapenschild daarom vijzel en stamper voert. S t o e d e r (78) vermeldt, 
dat de apothekers tot het Kremersgilde behoorden, « eene vereeniging van Koop
lieden, die soo wel met ellen uitmeten en met schalen wegen als die in 't groot 
handelen ». In 1644 verzochten de apothekers en de kruideniers, die dan al 200 
jaren tot het Kremersgilde zouden hebben behoord, om afscheiding. Dit werd niet 
toegestaan, maar wel werd de apothekers meer invloed in het bestuur toege
kend (79). Nadat op 11 Juni 1728 de magistraat de Medicinae Doctoren vrijheid had 
verleend een apotheek aan huis te hebben (80), kwam eerst op 7 October 1729 en 
daarna op 13 Februari 1739 (81) een reglement ook op de apothekers tot stand, 
waarin bepaald werd, dat het aantal apothekers door uitsterving zou worden terug
gebracht op acht. In het reglement van 1729 werd de instelling van een Collegium 
Medicum vastgelegd, waarin twee apothekers zitting kregen (82), zonder dat de 
apothekers een eigen gilde werd toegestaan. 

GRON1NGUE (N), zie GRONINGEN (N). 
HAAG, DEN (N), zie 's GRAVENHAGE (N). 
HAARLEM (N). Sedert 1542 maakten de apothekers deel uit van het Comans of 

St. Nicolasgilde ook wel genoemd Comans of Kramerygilde, welke gilde dateert van 
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1407 (83). Sedert 1537 bestond te Haarlem het Sf. Cosmas en Damianus of Chirurgyns
gilde (84), waarvan de apothekers sinds 1661 deel uitmaakten, dat echter tot de fusie 
met het op 5 November 1692 opgerichte Collegium Medico-Pharmaceuiicum voorna
melijk chirurgyns verenigde. Het Collegium werd opgericht bij ordonnantie van 
5 November 1692 en in 1696 werd aan het stadsbestuur stichting van een Hortus 
Medicus verzocht (85). D i r k s beschrijft de toegangspenning voor de Hortus (86). 

HAGE. 's (N), zie 's GRAVENHAGE (N). 
HAL (B) viel onder het rechtsgebied van het geprojecteerde Collegium Medicum 

van Bergen (B). 
HALLE (B), zie HAL (B). 
HANNUIT (B) viel onder jurisdictie van het Collegium Medicum te Brussel. 
HANNUT (B), zie HANNUIT (B). 
HARDERWIJK (N). Uit de resolutieboeken van de Magistraat van deze stad 

blijkt," dat er in 1706 een chirurgynsgilde schijnt te hebben bestaan (87), waarvan 
verder geen nadere gegevens zijn aangetroffen, dan dat het in een resolutie uit 
1769 genoemd wordt « Collegium Medicum » (88) en in 1802 als « vernietigd gilde » 
wordt genoemd (89). Ook zijn er aanwijzingen, dat er apothekers waren gevestigd, 
maar of dezen tot het genoemde gilde behoord hebben, zal verder onderzoek, dat 
intussen plaats vindt, moeten aantonen. 

HARLINGEN (N). Prof. v a n d e r W i e l e n (38) noemt geen gilde van 
apothekers. Ook de secretaris van de gemeente maakt geen melding daarvan, doch 
wel van een Chirurgijnsgilde. In een ordonnantie van 27 Juli 1642 wordt voor de 
meesterproef geëist het « exerceren met de unguenta Aegiptiacum, Apium e Em-
plastra », een bepaling betreffende het tonen van bedrevenheid in het gereedmaken 
van geneesmiddelen, die wij ook in Leeuwarden aantreffen (90). 

HASSELT (B). Vanaf 1463 vielen de barbiers en later de chirurgijns en medecijns 
onder het regime van het Smedenambacht. Hasselt viel onder de invloed van het 
Collegium Medicum te Luik. 

HASSELT (N). Hier kende men een St. Lucasgilde (91), maar het is niet gevon
den of apothekers hier onder vielen (brief van de Inspecteur der Gemeente- en 
Waterschapsarchieven in Overijssel, dato 12 Februari 1954). 

HAYE. LA (N), zie 's GRAVENHAGE (N). 
HELMOND (N). Chirurgyns en medicijnen behoorden hier tot het Laagambacht. 

Apothekers worden niet nader genoemd (92). 
HERENTALS (B) viel onder jurisdictie van het Collegium Medicum van Ant

werpen. 
HERTOGENBOSCH, 's (N). Het op 15 Juni 1553 opgerichte Chirurgyns- en Bar-

biersgilde heeft niet behoord tot de ambachten, waarvan de dekenen zitting hadden 
in de stedelijke magistratuur, hetgeen dus wil zeggen, dat dit gilde rechtstreeks 
nooit enige politieke invloed heeft gehad (93). Hoewel apothekers reeds in de 
14e eeuw worden genoemd, schijnen zij een vrij beroep te hebben uitgeoefend en 
worden niet genoemd in de 71 beroepen, die in de 24 ambachtsgilden waren geor
ganiseerd (94). Hiernaast staat de mededeling, dat de apothekers tot het Kramers-
gilde hebben behoord (95). Van dit gilde, evenals van het chirurgijnsgilde, geeft 
D i r k s de beschrijving van de penning (96). 

HOEI (B) viel onder Collegium Medicum van Luik. 
HOOGSTRAETEN (B), zie HOOGSTRATEN (B). 
HOOGSTRATEN (B) viel onder het Antwerpse Collegium Medicum. 
HOORN (N). Er is bewaard gebleven een gildebrief van het Chirurgynsgilde 

van 12/14 Maart 1648, die vermeldt het verzoek gedaan om deze nieuwe gildebrief 
uit te geven, omdat de oude gildebrief uit 1558 is vervallen en in vergetelheid ge
raakt. In artikel VIII van de gildebrief van 1648 worden apothekers genoemd : 

VIII 
Van gelyken interdiceren ende verbieden myn E. Heren voornoemt alle Apo-

thecarissen ende die Winkelhouden van eenige drooge ende Medicinale Kruyden, 
mitsgaders hunne Dienaars te ordonneren, maken of inne te doen nemen aan 
iemand, eenige sterke purgerende Medicinale Recepten ofte Dranken in sware 
periculeuse en doodelijke siekten, als in 't voorgaande Articul is verhaalt, op poene 
van 't eiken reyse te verbeuren twaalf gulden ten profyte als voren. 

Ook de visitatie wordt genoemd en wel in artikel 
X 

Ordonneren voorts dat de Deecken ende Voogden alle vierendeel Jaars sullen 
vermogen in alle Apothecarise Winkelen te gaan, ende visiteren haar lieder Droge-
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ryen ende Medicinale Kruyden, Wortelen ende andere speceryen ende soorten die 
men dagelijks in de Medicynen is ordonnerende ende gebruykende, omme op de 
deugt ende kragt van dien te letten, sonder eenige contradictie van deselve Apothe-
carisen, op poene en Keu e als voren. 

Verder is er nog sprake van een keur van 21 Maart 1643. 
Er bestaat nog geen zekerheid omtrent de vraag of de apothekers slechts onder 

toezicht van het Chirurgynsgilde stonden, dan wel ook van dit gilde deel uitmaakten. 
HULST (N). Een ordonnantie van 20 November 1665 op het Chirurgyns- en 

Apothekersgilde komt voor in het Privilegie boek van de Gilden 1646-1792 (97) ter
wijl in het archief van Hulst ook nog voorkomt een bundel : Ordonnantiën, vast
gesteld voor de chirurgyns en apothekers in de stad Hulst en hare Jurisdictie, met 
daartoe strekkende bijlagen 1665-1672 (98). Wat deze « jurisdictie » omvatte zal 
nader onderzoek moeten leren. 

HUY (B), zie HOEI (B). 
IEPER (B). Van leper is bekend de oudste ordonnantie op de apothekers in de 

Nederlanden uit de jaren tussen 1292 en 1310 (99). De tekst is ten dele geciteerd door 
V a n d e w i e l e (100). Jammer genoeg weten wij omtrent het verdere verloop niet 
zo heel veel meer, omdat het Stadsarchief tussen 1914 en 1918 geheel werd vernie
tigd. Bekend is, dat te Ieperen heeft bestaan een gilde van apothekers, dat niet door 
andere gilden werd opgenomen en verder een gilde van chirurgyns en barbiers, 
die tot circa 1795 bleven bestaan. In gegevens uit Roeseiaere bleek, dat een meester-
chirurgyn aldaar « werd gheadmitteert by het Collegium Medicum van Ipre » in 
1749. Over dit Corpus Medicum Iprense en de straal van jurisdictie kon men mij tot 
nu toe geen nadere gegevens verschaffen (101). 

JEMAPPE (B) viel onder het Brusselse Collegium Medicum. 
]ODOIGNE (B), zie GELDENAKEN (B). 
KAAPSTAD (K). Oorspronkelijk als vestiging van de Oost-Indische Compagnie 

gesticht door Jan van Riebeeck, om als ververschingstation door voorziening van 
verse groenten en citrusvruchten de scheurbuik aan boord van de schepen op weg 
naar Indië tegen te gaan (102) en waaromtrent wij voldoende zijn, ingelicht, zodat 
wij ook weten, dat de vestiging van het begin af een chirurgyn telde, zijn wij met 
de pharmaceutische geschiedenis verder slecht bekend. In de gepubliceerde reeks 
van het Kaapse Placaatboek 1652-1806 wordt nergens een chirurgyns- of apothekers-
gilde genoemd. Verordeningen over apothekers mist men ook, eveneens in het stan
daardwerk van T h e a 1 : « The History of South Africa » (103). 

KAMERUK (F) behoort sedert 1677 tot Frankrijk. C o u 1 o n noemt het « Règle
ment des médecns et des apothicaires de Cambrai » uit 1615, uit 1653 en uit 
1699 (104). Volgens hem vormden echter reeds in het begin van de 17e eeuw de 
apothekers met de geneesheren een « corps mixte », dat volgens hem in weinig ste
den voorkwam, omdat meestal de apothekers samengingen met de « épiciers », dus 
de kruideniers. Voor de Nederlanden, waartoe Kamerijk toen nog behoorde, is de 
eerste combinatie niet zo vreemd. 

KAMPEN (N). Hoewel al in 1329 een « cruydenier » en in 1347 een apotheker 
wordt genoemd (105) is van een gilde van apothekers niets aan het licht gekomen. 
De doctoren met de chirurgyns vormden op 21 Februari 1656 een gilde. In het reke-
ningenboek van dit chirurgynsgilde over de jaren 1752-1798 komen wel enige posten 
over apothekers voor (106). 

KORTRIJK (B). Door de welwillendheid van collega L. V a n d e w i e l e te 
Gent, kreeg ik inzage van een in zijn bezit zijnd handschrift « Zoeklichten op het 
verleden der Kortrijkse apothekers » van apotheker J. S u p p 1 y, waaraan de 
volgende gegevens zijn ontleend : In de kerkrekeningen uit 1448 vindt men reeds 
betalingen gedaan door de Confrérie van HH. Cosmas en Damianus, later de Wee
ring van Chirurgyns en Barbiers, die een altaar onderhield. De apothekers schijnen 
hiertoe ook te hebben behoord. Een verzoekschrift om een nieuwe Keur tot Koning 
Karel II gericht, is mede ondertekend door « Jan Gillon apteker ». Deze keur werd 
op 12 Juni 1683 « ten bretesque » (d.i. van de pui van het stadhuis) afgekondigd en 
omvatte 27 artikelen. Alle apothekers, chirurgyns en geneesheren moesten zonder 
onderscheid zijn ingeschreven. Deze « ATeeringe van H.H. Cosmas en Damianus » 
werd in 1705 in het CoJiegium Medicum « geincorporeert », zonder daarbij te worden 
opgeheven, want het Cosmas en Damianusgilde wordt nog in een ordonnantie van 
1778 genoemd en heeft tot de komst der Fransen in 1794, blijkens de notulen, voort
bestaan. Als gilde schijnt het in 1581 te zijn gevormd uit de reeds genoemde con
frérie (107). 
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KUILENBURG (N), zie CULEMBORG (N). 
LEEUWARDEN (N). In een ordonnantie van 24 Januari 1558 is sprake van apo

thekers, waaruit Mejuffrouw R. V i s s c h e r (108) besluit, dat deze daar reeds 
lang een afzonderlijk beroep uitmaakten. Zij werden tot de kooplieden gerekend. 
Zij hebben niet behoord tot het in 1686 gestichte Collegium Medicum, dat geen gilde 
was, doch meer een vereniging van Medicinae doctores in moderne zin, zonder enig 
overheidsinitiatief (109). Dit college gaf de stoot tot de uitgave van de « Leeuwarder 
Apotheek » in 1687, waarin was opgenomen een « Ordonnantie raakende de Apothe
kers ende d'Apotheek binnen Leeuwarden » (10), die wel eens de gilderolle van de 
apothekers is genoemd, doch dit niet is, omdat erin ontbreken de verplichtingen tus
sen gildebroeders en het bestuur van het gilde. Wel stelde zij het apothekersbedrijf 
onder toezicht van het Stedelijk bestuur. De apothekers maakten dus geen deel uit 
van het reeds genoemde Collegium Medicum en evenmin van het Provinciaai Colle
gium Medicoium van 1775, waarin uitsluitend de gepromoveerde doctoren in de 
medische faculteit mochten zitting nemen. Tegelijkertijd werd het Collegium Medi
cum uit 1686 opgeheven. Het provinciaal College, waarover helaas nog weinig gepu
bliceerd is, werd in 1798 opgeheven. Bij de algemene herziening der gilderollen te 
Leeuwarden in 1749 hebben de apothekers zich tot de Raad gewend met het verzoek 
tot de oprichting van een nieuw gilde, maar de concept-gildebrief kon geen genade 
vinden, « als zijnde ten deele ondienstig en ten deele in strijd met de Pharmacopoea ». 
Te Bolsward en Workum vormden de apothekers één gilde met de chirurgyns, te 
Leeuwarden hebben zij nooit tot het uit 1550 stammende chirurgynsgilde behoord. In 
de gildebrief uit dat jaar wordt voor de gildeproef gevraagd het gereedmaken van 
« emplasteren ende unguenten, te weten : een basilicum, een griseum, een aegyptia-
cum ende een apium ». Soortgelijke eischen treft men ook in de latere chirurgyns-
gildebrieven aan en ook andere plaatsen in Friesland, o.a. Harlingen, verlangden 
deze met name genoemde bedrevenheid in de practische pharmacie van de a.s. 
chirurgyns. 

LEIDEN (N). Op 12 Maart 1615 werd uitgegeven de « Gildebrief Ende Ordonnan
tie voor de Apothecarissen, Cruydeniers, ende Vettewariers binnen de Stadt Leyden». 
Op 15 Januari 1638 beklaagden 8 apothekers zich bij de Heeren van de Gerechte der 
Stad Leiden over de concurrentie van de doctoren en verzochten een eigen apothe-
kersgilde te mogen oprichten. Dit werd eerst op 22 December 1661 toegestaan (111). 

LESSEN (B) viel onder het gebied van het geprojecteerde Collegium Medicum 
van Bergen in 1769. 

LESSINES (B), zie LESSEN (B). 
LEUVEN (B). De apothekers hoorden onder het ambacht van de Vettewarieis. Een 

ordonnantie van 1555 op het stuk van de « Apothecarije » handelt over administra
tieve schikkingen, die van dan af gelden « om te verzien ende te remedieren teghen 
die gebreken die over langhe binnen der stadt Lowen gebeurt sijn ». Over een gilde 
wordt niet gesproken, later evenmin over een Collegium Medicum (112). 

LEUZE (B) viel onder het in 1768 voorgestelde Collegium Medicum van Bergen (B). 
LEYDE (N), zie LEIDEN (N). 
LIEGE (B), zie LUIK (B). 
LIER (B). Te Lier werd op 12 September 1684 een apothekersgilde opgericht (113). 

Of de apothekers voordien tot een ander gilde behoorden, is niet achterhaald. 
LIERRE (B), zie LIER (B). 
LILLE (F), zie RIJSSEL (F). 
LOCHEM^N). Een apothekersgilde of gilde van chirurgyns of barbiers heeft niet 

bestaan (114). 
LOKEREN (B). Geen gilden van apothekers, chirurgyns of barbiers bekend (115). 
LOOZ (B) viel onder Collegium Medicum van Luik. 
LOUVAIN (B), zie LEUVEN (B). 
LUIK (B). Het reglement van 10 of 17 Juli 1414 geeft algemene bepalingen over 

de « merciers, épiciers, apoticaires », zonder hen samen te brengen (116). Op 31 Maart 
1699 werd gesticht de « Ordre des Medicins, Apothicaires, Chirurgiens et Barbiers », 
meer bekend als College des Médecins of Collegium Medicum (117), waarvan de 
jurisdictie volgens P a s q u i e r (2) omvatte « cité, faubourgs et banlieue ainsi que 
les villages du pays de Liège et comté de Looz ». Het reglement bepaalde, dat er ten 
hoogste 28 chirurgijns en 140 barbiers-pruikenmakers zouden mogen zijn, het aantal 
apothekers vond ik niet vastgesteld (118). T i h o n vermeldt, dat de apothekers eerst 
werden ingelijfd bij de merciers, in 1525 bij de broederschap S. Cosmas en S. Damia-
nus (119). In 1592 en 1687 volgt een ordonnantie, daarna in 1699 het reeds genoemde 
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Collegium Medicum onder St Lucas als patroon. Het zegel vertoont St. Lucas met 
inscriptie : Collegium Medicorum Leodiensium (120). 

LUXEMBOURG (L), zie LUXEMBURG (L). 
LUXEMBURG (L). De apothicaires waren opgenomen in de Corporatie van de 

Merciers vanaf het begin van de 14e eeuw tot 1795. Op 11 Juli 1654 verscheen een 
ordonnantie op de salari van de artsen en chirurgijns en op 2 Mei 1703 een ordon
nantie betreffende de apothekers (121). 

De mening van P r e v e t -(12), dat in Luxemburg charters van gilden zouden 
zijn beinvloed door het octrooi door Willem van Champagne, aartsbisschop van 
Reims, in 1182 gegeven, is voor de apothekers te Luxemburg nog niet bevestigd. 

MAASEIK (B). Deze gemeente, die meent de oudste apotheek van België te heb
ben (122), heeft in haar archief geen gegevens betreffende een apothekersgilde, hoe
wel men thans de apothekers met die naam aanduidt. Volgens oordeel van de Heer 
F. B o l l e n (brief van 11 December 1953) waren de apothekers zeker lid van één 
der zes ambachten geweest. Verder viel Maaseik onder het Collegium Medicum van 
Luik. 

MAASEYCK (B), zie MAASEIK (B). 
MAASTRICHT (N). Afwisselend onder de graven van Braband en de aartsbis

schop van Luik, deelde Maastricht aldus mede in de vrijwording van beide gebieden 
bij de oprichting van de gilden. Jan IV, graaf van Braband, stelde bij ordonnantie van 
12 Augustus 1420 het aantal gilden vast op 23, waaronder dat van de chirurgyns (123). 
Elk burger moest tot één van de gilden behoren en de katholieke godsdienst belijden. 
Na de inneming door Frederik Hendrik werd in 1652 bepaald, dat de dekens afwis
selend katholiek en protestant zouden zijn. 

Het staat vast, dat de barbiers tot het Chirurgynsgilde St. Cosmas en Damianus 
hebben behoord, de apothekers hebben ook daaronder of onder het Cremersgilde 
met St. Nicolaas als patroon behoord, doch zekerheid ontbreekt. Wel is bekend, dat 
volgens art. 2 van het « Reglement voor de apotheecars te Maastricht-Wetten off 
statuyten van het toekomende Broederschap der apothekers en drogisten » van 
1 Maart 1762 er nu « een apart broederschap der apofeters » zal zijn met een Luikse 
en een Brabantsche deken (124). Dit werd bij de komst der Fransen in 1794 opgeheven. 

MAESTRICHT (N), zie MAASTRICHT (N). 
MAKKUM (N). Volgens v a n G i 1 s (125) zouden er de zelfde gildebaren zijn 

als te Workum, hetgeen zou wijzen op het bestaan hebben van een gilde met apo
thekers. 

MALINES (B), zie MECHELEN (B). 
MALMEDY (B). Het archief bevat geen gegevens voor ons van belang, volgens 

brief van de administratie van 15 December 1953. 
MECHELEN (B). In 1438 verenigden de chirurgyns. zich in een corporatie onder 

patronage van Cosmas en Damianus (126). De oudste ordonnantie betreffende de 
apothekers dateert van 23/24 Maart 1529, vervolgens die van 16 September 1536 
« Op 't feyt van de medicyne », dus nog enkele jaren vóór het bekende plakkaat van 
Karel V te Brussel gegeven op 8 October 1540. D o d o e n s, toen stadsgeneesheer 
van Mechelen, protesteerde in 1560 tegen misbruiken, ook door apothekers begaan. 
Op 26 Januari 1699 volgt het « Reglement ende ordonnantien nopende het CoÜegie 
der medicynen Raekende de doctoiren, apothecarissen, chirurgiens... der stede ende 
provincie van Mechelen » (127). Sindsdien bestond dus een Coiiegium Medicum, 
maar blijkens een request van de apothekers te Dendermonde uit 1754 Schijnt van 
dit college geen werkzaamheid te zijn uitgegaan en sommigen twijfelen of het wel 
ooit heeft bestaan. In 1725 is er sprake van, dat het « corps der apothekers » twee 
assessoren heeft. Wat hiermede bedoeld wordt, is zonder meer niet duidelijk, maar 
een feit is, dat de ordonnantie van 1 November 1740 spreekt van het « corpus der 
apothekers » met proef meesters en dat dit op 18 October 1740 ter kerke ging om te 
bidden bij het altaar van St. Lucas voor zijn overleden medeleden. Volgens het archief 
der Gemeente Mechelen, brief dato 14 December 1953, heeft het Coiiegium Medicum 
echter tot 22 Maart 1796 bestaan. 

De op 24 Mei 1741 verschenen « Ordonnantie politicq op het feit van de medi
cyne » heeft dus wel degelijk voorgangers gehad en hiermede is de vraag, die L. J. 
V a n d e w i e l e (100) stelde of de Ordonnance politique van 24 Mei 1721 (1741 ?) 
een voorhistorie heeft gehad, ruimschoots beantwoord. 

Vermeld dient nog, dat volgens P a s q u i e r (2) de « Seigneurie de Malines », 
dus de Heerlijkheid van Mechelen, viel onder het Collegium Medicum van Brussel, 
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terwijl het Reglement van 1699 voor het Collegium Medicum van Mechelen geldt 
voor « stede en provincie van Mechelen ». 

MEDEMBLIK (N). Voor zover is kunnen nagegaan, hebben de apothekers tot geen 
der vroeger bestaande gilden behoord, blijkens brief van de Gemeente Secretaris 
van 12 December 1953. 

MENEN (B). Volgens schrijven van 14 Februari 1954 van de Archivaris is er geen 
document, waaruit blijkt, dat de apothekers een eigen gilde vormden of in een ander 
gilde waren opgenomen. 

MEN1N (B), zie MENEN (B). 
MEPPEL (N) kende geen gilde waarin apothekers waren opgenomen, blijkens 

brief van 25 Februari 1954. 
MIDDELBOURG (N), zie MIDDELBURG (N). 
MIDDELBURG (N). Vóór 1593 waren in het Kiameisgilde talrijke beroepen ver

enigd en dit was aanleiding om in dat jaar te besluiten, dat « Alsoo het Kramersgilde 
is in grooten getale ende gevoeglijk kan gedeelt worden in verscheyde gilden » (128). 
Zo wordt in dat jaar dan gevormd het « Apothekers, kruydeniers, drogisten, banquet-
bakkers en tabaksverkoopersgilde ». In 1587 was reeds een ordonnantie betreffende 
de pharmacie uitgegeven en in het jaar 1624, dat S t o e d e r (129) voor de eerste 
ordonnantie noemt, werd die van 1587 uitgebreid opnieuw uitgevaardigd (130). 
Eerst op 28 Juni 1797 vormde de apothekers een geheel eigen gilde : het Coliegium 
Pharmaceuficum Medioburgense, dat tot 1816 heeft bestaan (128). 

MONS (B), zie BERGEN (B). 
MUIDEN (N). Van een gilde waarin de apothekers waren opgenomen, is niets 

gebleken, blijkens brief van 30 November 1953. 
NAARDEN (B). Blijkens mededeling van de Rijksarchivaris in Noord-Holland, 

bestond in deze stad een chirurgijnsgilde. Of apothekers hiertoe behoorden is nog 
niet bekend. 

NAMEN (B). Blijkens schrijven van 20 Januari 1953 van het archief van deze 
gemeente, behoorden de apothekers tot de Corporations des Vignerons ou des Mer
ciers. Er schijnen verschillende verordeningen op het openen van apothekerswinkels 
te zijn afgekondigd. De oudstbewaarde is van 1675, maar verwijst naar vroegere, die 
verloren zijn gegaan (131). P r e v e t noemt een ordonnantie uit 1687 (132). 

NAMUR (B), zie NAMEN (B). 
' NIMEGUE (N), zie NIJMEGEN (N). 

NIVELLES (B), zie NIJVEL (B). 
NIJMEGEN (N), s D i r k s vermeldt een Kramersgilt, waarbij onder 83 onderteke

naars in 1702 één apotheker (133). V a n S c h e v i c h a v e n noemt een « Ordre 
opt stuck van de Medicijnen » dato 6 November 1644, dat ook de pharmacie re
gelt (134) en op een andere plaats noemt hij een ordonnantie op de apothekers uit 
1762 (135). 

NIJVEL (B). Het archief deelde dato 17 December 1953 mede, dat de apothekers 
behoorden tot de Chambre de Commerce al sinds zeer oude tijden en dat later een 
apothekersgilde heeft bestaan, zonder dit nader te preciseren. Volgens P a s-
q u i e r (2) viel Nijvel onder het Collegium Medicum te Brussel. 

OLDENZAAL (N) kende blijkens brief van 30 November 1953 noch gilden noch 
ordonnanties. 

OOSTBURG (N) kende evenmin een apothekersgilde of ordonnanties op ons 
beroep betrekking hebbend ; brief van 3 Februari 1954. 

OUDENAARDE (B). Over de periode van 1669 tot 1795 beschikt men over gege
vens van de Neringe van S.S. Cosmus en Damianus, waarin waren verenigd licen
tiaten in de medicijnen, heel- en vroedmeesters, vroevrouwen en apothekers. Men 
kent bovendien een charter van dit gilde in de Franse taal van 13 Augustus 1636 of 
1696 (136). 

OUDEWATER (N). Volgens brief van het archief van 19 Januari 1954 kende men 
hier noch gilde noch ordonnanties op apothekers. 

PARAMARIBO (K). Op 21 Februari 1782 werd opgericht een Collegium Medicum 
omvattende Med. Doctores, Chirurgeyns, Winkelhoudende Apothecars, Provisores, 
Gezellen en Vroedvrouwen (137). Dit was geen gilde, maar een toezichthoudend col
lege, dat tot 1838 bleef bestaan (138). 

POPERINGE (B). Blijkens schrijven van 11 December 1953 kende men wel bepa
lingen over barbiers en chirurgyns, doch niet over apothekers. 

PURMEREND (N). D a e m s (139) noemt een chirurgijn met apothekerswinkel en 
een apotheker chirurgyn. Het archief kent geen gilden of ordonnanties voor apothe
kers ; brief van 17 November 1953. 
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ROERMOND (N). Uit de aegevens ten archieve (brief van 10 December 1953) over 
apothekers 1600-1800 blijkt, dat de apothekers als drogist lid waren van het Kiameis-
gilde. 

ROESELAERE (B). In het Cahier primitif de la Coutume de la Ville de Roulers, 
daterend uit de XVIe eeuw, komt voor een bepaling, dat de schuld aan o.a. apothe-
quarissen verjaart binnen 3 jaren (140). In het Stadsarchief bevindt zich (141) een 
aantekening betreffende een legerarts, die zich in 1749 te Roeselaere vestigde en 
toen « gheadmitteert werd by het Collegium Medïcum van Ipie ». Omtrent dit Colle
gium Medicum Iprense is verder niet veel bekend, door de vernietiging van de 
archieven te leper tussen 1914 en 1918. Roesselaere behoorde tot de Kasselrij van 
leper (142). 

ROELX (B) zou vallen onder het ontworpen Collegium Medicum van Bergen (B). 
ROLDE (N) kende evenmin als Assen (N) gilden. 
ROOSENDAAL (N) kende geen gilden van apothekers of chirurgyns, volgens 

brief van 24 Februari 1953. 
ROULERS (B), zie ROESELAERE (B). 
ROULX (B), zie ROELX (B). 
ROTTERDAM (N). Zoals in veel gevallen is ook te Rotterdam uit een aanvankelijk 

religieuze broederschap op 1 September 1467 ontstaan het Baibieisqilde S. Cosmas 
en Damianus, waarin ook de chirurgyns en apothekers waren opgenomen (143). Een 
keur van 6 Januari 1649, geamplieert op 5 Maart 1650 gaf de apothekers een eigen 
gilde, het Collegium Pharmaceuücum Roteiodamense, waarvan C o h e n het gilde-
wapen beschreven heeft en dat, nadat het officieel op 5 October 1798 opgeheven werd 
door Besluit van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek, onder de naam 
Vernietigd Apothecais Gilde nog tot 3 October 1806 heeft bestaan (144). 

RUREMONDE (N), zie ROERMOND (N). 
RYEN, LAND VAN (B) viel onder Collegium Medicum van Antwerpen. 
RYSSEL (F). Deze stad werd in 1667 door Lodewijk XIV voor Frankrijk veroverd. 

Het gilde der chirurgyns van deze stad leverde daarna de eerste chirurgyn van de 
koning en deze benoemde in het gilde van Ryssel, Douai en Duinkerken elk een 
« Lieutenant », die onafzetbaar was en gekozen werd uit de drie meester-chirurgijns, 
die de stadsbestuurderen daarvoor voorstelden. De Lieutenant had het recht om de 
eerste chirurgyn van de koning te vertegenwoordigen en leidde in zijn naam en zijn 
plaats het gehele gilde (145). De eerste chirurgyn van de koning controleerde alle 
chirurgynscorporatie's in Frankrijk (146) en mede die van de apothekers. 

Te Rijssel waren de apothekers in een gilde verenigd sedert 20 Januari 1635 : 
Lettres et statuts du corps des apothicaires et épiciers de la ville de Lille (147). 

SANTHOVEN (B), zie ZANDHOVEN (B). 
SCHIEDAM (N). De apothekers vielen hier onder het St. Nicolaas of Kiameis-

gilde. Het reglement van 11 September 1599 zegt in artikel 8 : 
« Ingelijk en sal ook niemand op dezelve boete niet in 't Gilden zijnde, mogen 

Verkoopen eenige apotheekerye ofte Kruydenieryen ofte eenige waren dezelve 
neringe aangaande, als vijgen, Rozynen, Castanje, orangieappels, granaatappels, 
Lyters, Lymoenen, nootenfoeli ende diergelyken anders dan als boven ». In de am-
pliatie van de chirurgynsgildebrief van 31 October 1754 werden de Apothecars, die 
de praktijk van medecinae doctor of chirurgyn zouden uitoefenen, met een boete van 
25 gulden per overtreding bedreigd. 

SCHOONHOVEN (N). Uit niets is gebleken, dat de apothekers hebben deel uit
gemaakt van het Chirurgynsgilde gesticht op 19 Januari 1731 (148). 

SERA1NG (B). De archieven bevatten geen enkel document voor dit onderzoek 
van belang, blijkens brief van 29 December 1953. 

SLUIS (N). Er heeft sedert 1397 èen chirurgynsgilde bestaan. Gegevens daarover 
en over een eventueel lidmaatschap van apothekers zijn door het vernietigen van 
stukken bij het bombaidement in 1944 moeilijk te verkrijgen. (Brief van de conser
vator van de Oudheidkamer, dato 8 Februari 1954). 

SNEEK (N). Het is niet gebleken, dat de apothekers deel uitmaakten van het op 
13 December 1683 en wederom op 20 Februari 1748 opgerichte chirurgynsgilde. (Brief 
van de Archiefinspectie dato 30 November 1953). 

SOIGNIES (B), zie ZINNIK (B). 
SOMBREFFE (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
STAVEREN (N). Nadat D i r k s (149) reeds opgemerkt had, dat de vroedevade-

ren van dit oude stadje hunne oude papieren blijkbaar zo grondig hadden opge-
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ruimd, dat er praktisch niets meer te vinden is, kon een brief van het Gemeentebestuur 
van 28 Januari 1954 dit slechts bevestigen. 

STAVELOT (B) viel onder het Collegium Medicum van Luik. 
STAVOREN (N), zie STAVEREN (N). 
STEENWIJK (N). Verder onderzoek zal moeten leren of in het chirurgijnsgilde ook 

apothekers waren opgenomen. 
ST. GHISLAIN (B) viel onder het gebied van het geprojecteerde Collegium Medi

cum van Bergen (B). 
ST. NICOLAS (B), zie ST. NIKLAAS (B). 
ST. NIKLAAS (B). Naar de gevraagde gegevens wordt een onderzoek ingesteld 

door Apotheker J. d e W a e 1 e, aldaar (150). 
ST. OMAARS (F). Hier kende men sedert 4 April 1691 een apothekersgilde (150). 
ST. OMER (F), zie ST. OMAARS (F). 
ST. TROND (B), zie ST. TRUIDEN (B). 
ST. TRUIDEN (B) viel onder het Collegium Medicum van Luik. 
SURINAME (K), zie PARAMARIBO (K). 
TERMONDE (B), zie DENDERMONDE (B). 
THUIN (B) viel onder Collegium Medicum van Luik. 
TIEL (N). Nadat op 29 September 1724 een Collegium Medicum was tot stand 

gekomen, waarvan het reglement in de artikelen 18, 19 en 20 de visitatie der apothe
ken en het examen van de apothekers regelden, is in artikel 3 het volgende bepaald: 

« De Doctoren sullen haar eygen medicijnen niet vermogen te leveren, maar die 
hebben te ordonneeren bij de publicque Apothekers, opdat daar door der Apothekers 
Neringe niet mogte verkort worden ». 

Of met deze « Neringe » een gilde, dan wel de (winkel)nering is bedoeld, staat 
nog niet vast. Hiernaast staan mededelingen, dat de apothekers behoorden tot het 
Cramersgilde (151). 

TILBURG (N). Dit was voorheen slechts een « vlek » en kende geen ambachts-
of beroepsgilden. Brief van het Gemeente-Archief van 4 December 1953. 

T1LLY, GRAAFSCHAP (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
TONGEREN (B). De apothekers moesten zijn ingeschreven bij het Collegium 

Medicum van Luik (152). Om kruiden te mogen verkopen moesten zij bovendien van 
het Kremerambacht lid zijn. 

TONGRES (B), zie TONGEREN (B). 
TOURNAY (B), zie DOORNIK (B). 
TRUYDEN, ST (B), zie ST. TRUIDEN (B). 
TURNHOUT (B). Namen van apothekers zijn gevonden bij het Sr. Nicolaesgilde 

(genaempt de Cremerije), waartoe behoorden al wie met droge of natte maat ver
kocht. Het stadsarchief bezit slechts een register, dat begint op St. Niklaasdag 1733, 
doch het gilde is ouder. Volgens P a s q u i e r (2) hoorde Turnhout onder de juris
dictie van het Collegium Medicum van Antwerpen. 

UTRECHT (N). Vóór 1655 behoorden de apothekers tot het Gilde van de Marslie-
den ot Kramers, dat zeker al in 1402 bestond en dat o.a. omvatte de kruideniers, 
suikerbakkers, kortewariers (marslieden), vettewariers, etc. met patroon St. Nico-
laas (153). Op 23 October 1643 werd de eerste resolutie op de visitatie der apotheken 
uitgevaardigd, waarna bij resolutie van 14 Juli 1655 en geamplieert 28 Juli 1657 een 
apothekersgilde werd ingesteld (154), dat « apart en separaat zy van het gilde der 
Cramers en Botterluyde » (155). 

D i r k s (156) beschrijft de gildepenning en de toegangspenning tot de hortus. 
VEERE (N). Hier kende men één der oudste chirurgynsgilden van Nederland, 

op 1 Maart 1520 als Barbiersgilde gesticht (157). Daartoe hebben de apothekers niet 
behoord. Namen van apothekers zijn gevonden in de lijst van leden van het St. Nico-
laes (of Kramers)gilde omstreeks 1570. In een gildebrief van dit gilde van 16 April 
1717, die verwijst naar een verloren gegane gildebrief van 11 Juli 1685, worden als 
behorend tot het gilde genoemd : sijdelakenverkoopers, lijnwadeniers, cramers, 
apotekers, crudeniers, allerley soorten stoffe verkoopers, drogisten, tabacqverkoopers 
bij kleyn gewicht, zeepverkoopers, kaarsenverkoopers bij kleyn gewicht en voorts 
alle vettewariers (158). De mededeling van D i r k s (159), dat op een tentoonstelling 
in 1870 te Middelburg gehouden een z.g. dobbelbeker, gegraveerd met de wapens van 
een apothekersgilde, vermoedelijk uit Veere is afkomstig geweest, is nergens be
vestigd. 

VENLO (N). Een besluit van de stedelijke magistraat van 7 Juni 1624 bepaalde : 
« Alsoe der kremer gilde deser stadt teghen-wordelick vuyt oersaecke van die 
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mennichveldichheyt der personen to seer wuest ende wildt ijs, ende wie langher wie 
meer wuester ende wilder wordt, Soe dat de Gildemeijsters hunne authoriteet ende 
officie niet bequaemelick, als sulcx behoert, konnen gebruycken ende bedienen, ende 
daerbij noch allerley abuisen ende Inconvenienten daghelicx voervallen, die ver-
eijsschen, om (so veel doenlick) Schepen ende Raedt deser Stadt goedt gevonden, 
dieselve gilde te separeeren ende te deylen ende van een gilde voertaen twee te 
maecken, Separeeren ende deylen dieselve datelick In alsulcker vueghen, dat vor-
taen alle LaeckenCoopeis, Sydenkremers, kiuydeneers. Apotheekeis, Peperkoecken-
bakkers, ende yserenkiemeis van geweckt ysei een gilde à part suJJen hebben. Ende 
sullen St. Catharinam tot oeien patroon behalden, ende hiertegens sullen alle vett-
slyters, die met sait, vettewahren, vischwaeren, ende ongewerckt yseren omgaen, ook 
een gilde à part hebben, Behaldende St. Niclaes tot oeren patroon, enz. » 

Tot 6 November heeft deze splitsing bestaan, toen zijn beide gilden weer verenigd 
tot op 26 October 1685 weer gesplitst wordt : « Burgem., Schepenen ende Raedt deser 
Stadt dat voortsaen de Cremer-Gulde sal besepareert en gedeylr syn, gelijk 
dezelve daetelick mits dese gesepareert en gedeylt blyft in voegen hiernaer volgende, 
te weten. Dat alle stotfen, laecken ende syden vercoopers sullen apaert zijn, en 
St. Catharinam tot hunnen patroon hebben en halden. 

Tot voortsettinge vant welke d'andere Cremers guide met dese aenstondts alle 
rechten, en goederen soo daer noch mochten wezen, sullen deelen . . . » (160). Daar 
over de apothekers niets vermeld wordt, mag aangenomen worden, dat zij steeds lid 
van het Cremersgilde zijn gebleven. 

VERV1ERS (B). De Administration Communale de Verviers zond mij volgend 
citaat om aan te tonen, dat de oprichting van ambachtsgilden aldaar in feite werd 
tegengegaan : 

« TENDANCE CONDAMNABLE A ERIGER DES CORPORATIONS : La tendance 
est d'ériger des « corps de metier », déjà rejetée par plusieurs ordonnances, depuis 
1715. En 1624 et 1743, on a même défendu aux ouvriers des diverses boutiques de 
s'entendre et d'assembler » (161). 

Volgens P a s q u i e r (2) behoorde Verviers onder de jurisdictie van het Col
legium Medicum van Luik. 

VEURNE (B). Een bundel betreffende de Apothekers en Drogisten is door de 
oorlogsomstandigheden in het archief zoek geraakt. Zodoende is ook niet na te gaan 
of zij vielen onder het Collegium Medicum van leper, waarvan ook verdere gegevens 
ontbreken. Wel is bekend het bestaan van een Gilde van Chirurgijns, Baarderriak'ers 
en Perukiers, waarvan een gildeboek uit het tijdvak 1704 tot 1752 is bewaard geble
ven (162). 

VILVOORDE (B) viel onder het Collegium Medicum van Brussel. 
VILVORDE (B), zie VILVOORDE (B). 
VISÉ (B) viel onder het Collegium Medicum van Luik. 
VLAARDINGEN (N). In het archief waren geen stukken meer aanwezig van een 

chirurgynsgilde. Dit moet echter bestaan hebben, zoals blijkt uit een verzoekschrift 
uit de jaren 1806-1807 tot herstel van de gilden, o.a. door het voormalig chirurgyns
gilde van Vlaardingen (163). Zodoende kan ook niet worden nagegaan of de apothe
kers tot dat gilde hebben behoord, terwijl van een kramersgilde of een soortgelijk 
gilde ook niets meer bekend is (164). 

VLISSINGEN (N). Bij Ordonantie van 24 Maart 1674 werd de apothekers vergund 
een gilde te vormen (165). Het is niet bekend of en tot welk gilde zij daarvoor be
hoorden. D i r k s (165) vermeldt een reeds van 1500 daterend gilde der mersseniers 
en beschrijft twee zegels van het Collegium Pharmaceuticum Vlissinganum (ook wel 
Flissinganum of Flessinganum). 

WAVER (B) viel onder Collegium Medicum van Brussel. 
WAVRE (B). zie WAVER (B). 
WEESP (N). De Ordonnantie en Instructie Voor het Chirurgyns-Gilde Der Stad 

Weesp van 2 Februari 1700 noemt o.a. wel « plaaster, salven en oliën », doch geen 
apothekers. 

WOERDEN (N). Van enig bestaan van gilden is niets gebleken, blijkens brief 
van het Gemeentebestuur van 28 November 1953. 

WORKUM (N). De datum van stichting van het Giide van Chiiuigyns, apothekeis 
en barbiers is niet bekend, wel weten wij, dat de gildebrief in 1676 vernieuwd is (167). 

Een bijzonderheid in Workum zijn de gildebaren, waarop de leden van de gilden 
naar hun laatste rustplaats werden gebracht en die voor de apothekers en chirur-
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gyns beschilderd is met een afbeelding van de barmhartige Samaritaan en beroeps-
utensiliën. Het zijn tot nu toe unica (168). D i r k s beschrijft de penning (169). 

WIJK BIJ DUURSTEDE (N). In deze gemeente bestond blijkens een gildebrief uit 
1750 het St. Nicolaasgilde ofte en Cramersgilde, waartoe ieder behoorde, die « bij 
de maete ende Gewigte verkogt ofte veyl Gehoude word ». Of hiertoe apothekers 
hebben behoord is nog niet gebleken. 

YPEREN (B), zie IEPER (B). 
YPRES (B), zie IEPER (B). 
ZAAMSLAG (N) kende geen gilden (brief van 18 Januari 1954). 
ZAANDAM (N). Tegen alle verwachting in, is in dit oude en nijvere stadje nim

mer sprake geweest van een gildewezen, blijkens schrijven van de afdeling Archief 
aldaar van 17 November 1953. 

ZALTBOMMEL (N). In de gildekaart voor het chirurgynsgilde van 4 November 
1675 is in art. 23 sprake van geneesmiddelen, terwijl voor de apothekers een regle
ment wordt gegeven op 4 Januari 1723 (niet 1783), waarin o.a. de visitatie werd gere
geld (170). Het is niet na te gaan en ook niet waarschijnlijk, dat de apothekers hier 
tot het chirurgynsgilde hebben behoord, terwijl evenmin hun lidmaatschap van het 
sedert 15 Juli 1579 bestaande Cramersgilde bekend is. Wel staat vast, dat de apothe
kers in 1740 geen eigen gilde vormden, door een reguest te Middelburg, waarin wordt 
gezegd, dat « te Zaltbommel geen separaet appothekers gilde is » (171). 

ZANDHOVEN (B) viel onder het Collegium Medicum van Antwerpen. 
ZANDWIJK (N) behoorde onder TIEL (N). 
ZIER1KZEE (N). Uit een mededeling van het Stadsarchief blijkt, dat men daar geen 

stukken betreffende een apothekersgilde heeft, alleen een keur, waarin geneesmid
delen worden genoemd, van 15 November 1672. Of dit een gevolg moet worden ge
acht van de watersnoodramp uit 1953 zal moeten blijken, maar P o t j e w ij d heeft 
gevonden een « Ordonnantie voor 't Collegie van Apothekers der Stede Zierikzee » 
van 18 Maart 1674, die o.a. regelt de visitatie en het aantal apothekers bepaalt op 4 
door uitsterving (172). 

ZINNIK (B) viel onder het geprojecteerde Collegium Medicum van Bergen (B). 
ZUTFEN (N), zie ZUTPHEN (N). 
ZUTPHEN (N). Hoewel eerst op 14 Februari 1774 een reglement op de apothekers 

tot stand kwam (173), waren de apothekers als gildebroeders opgenomen in het zeer 
oude Kramersgilde, zeker in de 17e en 18e eeuw (174). In 1285 waren in de toen
malige rijke Hansestad talrijke gilden en uit een gildebrief van 1393 blijkt, dat het 
Kramerrgilde al tevoren bestond (175). 

ZWOLLE (N). Ook deze stad met een oude geschiedenis kreeg ook eerst laat een 
« Ordonnantie voor de apotheecguers der Stad Zwolle » en wel op 13 April 1774 (176). 
In het van 31 Juli 1537 daterend St. Lucasgilde, werden naast glazenmakers en boek
binders ook medici en apothecars toegelaten (177). 

Bijlage A. 
PLACCAERT 

Van Syne Keyserlycke Majesteyt Caiolus den V. 
gemaeckt op 't stuck der Medecyne. 

C A E RLE, By der gratie Godts, Roomschen Keyser, altydt vermeerder's Rycx, 
Koningh van Germanien, van Castillien, van Leon, van Arragon, van Navarre, vaâ 
Napels, van Secilie, van Maillorcke, van Sardaine, van de Eylanden van Indien, ende 
vaster Eerden van de Zee Oceane, Erfz-Herfoghe van Oosterf-ryck, Hertoghe van 
Bougoignen, van Lothryck, van Brabandt, van Limborgh, van Luxemborgh, ende van 
Geldre, Grave van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoignen, Pals-Grave, ende van 
Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, van Ferette, van Haguenault, van Namen, 
ende van Zutphen, Prince van Zwaven, Marck-Grave s'Heylighs Rycx, Heere van 
Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, vander Stadt, Steden, ende Lande van Utrecht, 
ende van Over-ryssel, ende Dominateur in Asie, ende Atirycke : Allen den ghenen, 
die desen onsen Briei sullen sien, Saluyt. 

Alsoo tot onser kermisse gekomen is, dat binnen deser onser Stede van BrusseZ 
zyn, ende daghelycx komen, ende verkeeren vele, ende diversche Mans ende Vrou
wen, daer-af den meestendeel van hen-lieden niet en konnen lesen, noch schryven, 
Latyn, Duytsch, noch Walsch, ende nochtans onderwinden der Konste van Medecyne, 
ende te visiteren, ende cureren de siecke menseken, d'welck buyten heur-lieder ver-
standt ende kennisse is, fer cause van de welcke vele inconvenienten daghelycx 
gebeuren ten achterdeel van den selven Siecken, ende by conseguente van den 
Volcke der server Stadt, aengesien dat die voorsz. Meesters ende Meestersen niet en 
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heiben cfe waeiachtighe experientie, ende en souden niet konnen ghenoemen den 
ghenen van wien, ende waei sy gheleeit hebben de Piactycke, ende expeiientie van 
der Konste van Medecyne ; midts welcken oock, dat de selve Meesters ende Mees-
terssen gheordonneert hebben Recepten voor sommighe Siecken, seer sorghelyck, 
ende hen onverdraghelyck om nemen daer uyt de doodt, oft andere groote kranck-
heydt in haer-lieder Lichaemen hadde mogen naer-volghen, ten hadde gheweest, dat 
sommighe Apothekarissen onser voorsz. Stede haerlieder Recepten gecorrigeert, oft 
ten minsten ghemodereert hadden, alles tot grooten achterdeele van onse In-ghese-
tenen der voorsz. Stadt ; ende meer sal, ten zy dat by ons hierinne voorsien worde 
met onse behoorelycke provisie. WAEROMME SOO IST, dat Wy desen aen-ghesien, 
willende heir-inne voorsien, tot gemeender welvaert, ende preiereeren onser Onder-
saeten, ende In-ghesetenen onser voorsz. Stede, van allen dangieren ende perycke-
len, hebben uyt onser rechter wetentheydt, ende voor Edict gheordonneert, ende 
ordonneren by desen onsen Brieve, dat van nu voordfaen, niemand* wie hy zy, hem 
en sal moghen vervoorderen te intituleren, oft uyt te geven als Medecyn, oft Mede-
cynersse, noch te geven, oft doen geven, ende ordonneren secretelyck, oft openbaer-
lyck eenighe Medecyne laxative, vomitive, tyriakael, oft andere Medecyne, die niet 
ghecomposeert en zyn, naer uyt-wysen, ende regelen van Medecynen, oft by eenigen 
Doctoir, oft Meester in de Medecyne gheapprobeert : ende oock dat in dat simpel, 
oft compositie, geen venyn, Animael, Vegetael, off Munerael en zy, ten zy dat sulcke 
persoonen zyn Doctoiren, oft Licentiaten in de Medecyne, gepromoveert in eenige 
geapprobeerde Universifeyf, off daf sy eerst worden geexamineert by Doctoiren in 
de Medecyne van de Universiteyt van Loven oft by Doctoiren, woonende ende prac-
tiserende binnen onser Stadt van Brussel voor eenen gracelycken salaris, die sy daer 
voren de voorsz. Doctoiren sullen moeten betaelen, ende dat sy by de voorsz. Exami-
natien bevonden worden bequaem ende suffisant, ende daer-af certificatie hebben, 
op de pene van twintigh Carolus guldens, te verbeuren tot onesn profyte, t'elcker 
reyse, als sy bevonden sullen worden gedaen te hebben contrarie onse voorsz. Ordon
nantie. Insgelycx Wy bevelen, op gelycke penen als boven, de Apothekarissen onser 
voorsz. Stede, dat sy niet en maecken, oft gedoogen gemaeckt te worden eenighe 
Medecynen op de Recepten van de voorsz. Persoonen, hen uyt-ghevende voor Mede-
cyns, oft Medecynerssen, de welcke niet geapprobeert, oft ghe-examineert en zyn, in 
der manieren als voor : ende dat sy de selve Medecyns, oft Medecynerssen niet en 
verkoopen eenighe Medecynen, t'zy laxative, vomitive, off andere simpele, oft ghe-
compeseerde Medecyne, om die te gheven, oft voordts te verkoopen eenighen ande
ren Luyden. Ende voordts, dat twee, oft dry Medecyns, binnen deser onser voorsz. 
Stadt practizerende, die by ons, oft der Weth daer-toe ghecommitteert sullen wesen, 
te saemen sullen visiteren dry-werf s'Jaers, van vier maenden,' ten vier maenden, 
midts eenen redelycken salaris, die by die van der voorsz. Weth betaelt sal wesen, 
alle die Apotheken der selver Stadt met een, oft twee Apothekarissen (die zweiren 
suffen die selve visitatie deughdelyck ende rechtveerdelyck te doen,) die sy daer-toe 
nemen suffen ; ende wes sy vinden sullen van Drooghen, Wateren, oft andere simpele, 
oft ghecomposeerde Medecynen, die niet goedt ende oprechf zyn, off daf sy versteken, 
verdorven, oft omprolytelyck zyn, dat sal die Apotheker schuldigh zyn van stonden 
aen, in de teghenwoordigheydt van de voorsz. Medecynen, wegh uyf synen huyse 
fe werpen op de sfraefe, ende egeensinfs in syne Apotheke fe ghebruyc&en, ende 
alleen te besigen de Medecynen, die goedt ende vigoreux ghevonden ende ghejudi-
cieert sullen zyn by de Doctoiren voorsz. Ende sullen de Apothekers schuldigh zyn 
dese Visitatie toe-te-laeten, daer toe versocht wesende, 'op pene arbitraielyck ghe-
corrigeert te worden by de Wethouderen onser voorsz. Stadt. Sullen oock de selve 
Apothekarissen schuldigh zyn te maecken haere Medecynen, die men Composita 
heef, off hier binnen Sfadf fe toopen van eenen, daer die Simplicia daer-af dat sy 
ghemaeckt zyn, gevisiteert, ende goedt ghewaerdeert zyn : ende daeromme en sal 
niemandt Apotheke moghen op-stellen, dan die Apothekaris, in eene goede ende 
vermaerde Apotheke gheleert heeft. En sal oock geen Apotheker deser Stadt moghen 
maecken Theriacam Andromachi, off Magnam Theriacam Galeni, off Methridatium, 
fen zy den Apothekaris alle de Simplicia in haere gewichte stelle by orden, om die 
specialyck noch eens van de Medecyns deser Stadt ghevisiteert te worden, op dat 
gheen faute daer inné en zy. Ende sullen alle Ghewichten ende Maeten van alle 
Apotheien aJ-eens moefen zyn : ende suffen afie Apofhe&arissen van even-vele 
speciën, even-vele Ghewichten van der composite Medecynen schuldigh zyn te heb
ben, ende daeromme sullen sy schuldigh zyn hun Apothekaris-Boecken te thoonen, 
ende een-iegelyck den synen, daer hy uyt wercken wilt, om die te accorderen, in 
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ghevalle sy discorderende waren. Ende voordts sal in de voorsz. Konste van Mede-
cyne ende Chirurgie ghe-useert worden naer inhoudt van sekere instructie, die Wy 
daer op doen maecken sullen : Ontbieden daeromme, ende bevelen Onsen lieven 
ende ghetrouwen den Cancellier, ende Luyden van onsen Raede van Brabandt, 
Amptman, Borghe-meesteis, Schepenen, ende Raedt onser voorsz. Slede van Brussel, 
ende allen anderen onsen Justicieren ende Officieren, wien dit aengaen magh, dat 
sy dese onse Ordonnantie ende Edict observeren ende onverbrefeelycfe onderhouden, 
sonder te doen, oft laeten doen ter contrarien, procederende teghen de Overtreders 
by de Penen voorsz: Bevelen voordts onsen voorsz. Amptman van Brussel, oft synen 
Stede-houder, dat hy de selve Ordonnantie van stonden aen uyt-roepe, ende kon-
dighe, in presentien van de voorsz. Wethouders, ter plaetsen daermen gewoonelyck 
is publicatie ende uyt-roepinghe te doen, ten fine, dat niemandt en heeft redene dies 
ignorantie te pretenderen, want Ons alsoo belieft. Des t'oirconden soo hebben Wy 
onsen Zeghel hier aen doen hanghen. Ghegeven in onse voorsz. Stede van Brussel, 
achtsten daghe van October, in 't Jaeï ons Heeren 1540. van onse Keyser-Rycke 't 21. 
ende van onse Rycken van Castillien, ende andere 't 25. [getrocken uyt het Privilegie-
boeck der Stadt van Brussel, genoemt het CAROLYN, alwaer 't voorsz. Statuyt staet 
gheregistreert, Foliis ï.c XIX, V.s° ; IS XX. V.s°.] 

' RESUMÉ 

Les Gildes de Belgique, Hollande et Luxembourg, dont firent partie les pharmaciens 

par le Dr. P. H. Brans. 

Une publication sur la Confrérie dordrechtoise des Apothicaires amena l'auteur 
à rédiger un aperçu des différentes gildes dont firent partie les pharmaciens hollan
dais. Cette étude se base sur les revues pharmaceutiques et littéraires. 

Afin de pouvoir suivre l'évolution de ces gildes, il s'avéra souhaitable d'y impli
quer les Pays-Bas méridionaux et une partie du Nord de la France en faisant usage 
de ce qui a paru dans des publications ayant trait „à la chirurgie et dans les archives 
communales et régionales. 

L'auteur passe en revue ce gui a été rassemblé jusqu'à présent et pour combler 
les lacunes il fait appel à tous ceux qui pourraient fournir des données, par des 
archives locales ou régionales, afin d'arriver à faire l'histoire de l'organisation légale 
des pharmaciens au Bénélux. 
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