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TIEL EN DE PHARMACIE *) 

door 

P. H. BRANS 

Het overzicht getiteld „Gelderland" van de hand van P. v a n 
d e r W i e l e n 1 ) ter gelegenheid van.de 66ste Algemene Ver
gadering in 1917 te Arnhem geschreven, vermeldt niets over Tiel. 
Hier moge daarom één en ander uit het pharmaceutisch verleden 
van deze stad volgen. 

De oudste oorkonden op de gilden gaan terug tot 12 December 
1430. Op 8 April 1635 werd gepubliceerd „Der Crameren Nieuwen 
Gildtbrief", waarvan artikel 1 zegt, dat „niemand naa dezen eenige 
cramerije, specerije, marscherijen, bij de elle, klijne maten, bij 't 
stuk of getal zal mogen veijl halden nog verkoopen" tenzij hij lid is 
van het gilde. Het is niet gebleken, dat apothekers in dit of in één 
der andere gilden zijn opgenomen geweest. 

Toch kent men reeds vroeg apothekers en in 1475 wordt reeds 
„meister Jan den Apteker" voor het gerecht gedaagd omdat hij 
aangenomen zou hebben de voet van Hub. van Mijnden, priester 
van de Duitse Orde „to meisteren ind dan to moken, als hij geweest 
had", doch blijkbaar zonder bevredigend resultaat, want de priester 
verlangde het betaalde geld terug 2 ) . 

Nog 200 jaar later was de behandeling van zieken door de apo
thekers een steen des aanstoots en aanleiding tot een resolutie van 
de Magistraat dato 10 September 1679 van de volgende inhoud: 

„Op remonstrantie van de Medicinae Doctores deser stadt dat eenighe apo
thekers ende andere ongequalificeerde personen, sigh ondernamen met visiten en 
ordonnantien aen de siecken te geven dagelix meer en meer in haer ampt te 
treden, en dat daerdoor dan light te verwaghten stont, dat dees of geenen van de 
borgeren en ingesetenen deser stadt door d'oncundigheyt van de voorn: parsonen, 
met het ingeven der medicijnen in groot peryckel soude kunnen worden gebracht, 

Is bij de Heeren van de Magistrâet tot voorkominghe van alle sodane incon-
venienten goetgevonden ende geresolveert, dat voortaen geene apothekers, chi
rurgijns of andere ongequalificeerde parsonen sullen vermogen eenige medica
menten omtrent de siecken inwendigh te appliceren, sonder weten en voorkennisse 
van de doctoren deser stadt, sulx dat daervan de ordonnantie of het recept, bij 
een der voorschreven doctoren geapprobeert sijnde alleenlick bij de publieke 
apothekers sal mogen worden gepraepareert ende het recipe daervan geliasseert 
en bewaert op poene van twaalf gulden bij de contraventeurs van dien t'elckens 
te verbeuren. 

Vorders, dat bijaldien de doctoren op de apothekerswinckels eenighe medica
menten quame te ordonneren, die daer niet en waren, sal den apotheker niet 
vermogen quid pro quo Ie nemen, nemaer gehouden sijn aen denselven Dr te 
vragen of te doen vragen, wat hij in die plaetse wil genomen hebben, ende inval 
dien Dr niet bij de handt moghte wesen hetselven met eenen anderen Dr te be-
raetslagen, op de boeet van ses gulden. 

Ende om alle soodane disordres en abuysen te beter voor te komen is mede 
verstaen ende goetgevonden, dat de doctoren deser stadt aen de apothekers sillen 
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hebben op te geven een Compendium Pharmaceuticum, waernaer sij haere win-
ckels sullen hebben te voorsien, neffens een ordre of reglement, waernaer deselve 
sigh ten allen tijden sullen konnen reguleren. Edogh dat alsdan geene doctoren 
sullen bevoeght sijn eenighe medicamenten aen haere huysen in 't particulier te 
praepareren en componeren, waerdoor de apothekers van hare neringen soude 
worden gefrustreert. 

Bij de Heeren van de Magistraet gesien het overgeleverde reglement neffens 
een Compendium Pharmaceuticum van de Medicinae Doctores deser stadt. Is 
verstaen dat 't selve sal worden gestelt in handen van alle de apothekers, omme 
daerop binnen aght dagen te berighten". 

Van het genoemde Compendium Pharmaceuticum is tot nu toe 
geen enkel exemplaar' teruggevonden. 

Op 9 September 1691 wordt de resolutie van 10 September 1671 
opnieuw vastgesteld en op 6 Januari 1692 worden de „apothecars 
deser stadt" ten stadhuize ontboden om de eed op het reglement 
af te leggen. De apothekers vragen uitstel, dat op 13 Januari 1692 
wordt verleend, en op 20 Januari wordt bepaald, dat hun request 
in handen gesteld zal worden van de Medicinae Doctores voor be
richt binnen 4 dagen. Van welke aard de bezwaren van de apo
thekers waren is niet meer na te gaan. 

Op 13 Februari 1695 wordt de apothekers en chirurgijns opnieuw 
verboden de zieken te gaan bezoeken en verder wordt bepaald, de 
rechter met 2 schepenen tweemaal 's jaars de „apothequerswinckels 
te doen visiteren, of deselve met behoorlijcke kruyden en medica
menten sijn voorsien". Deze resolutie wordt door de deurwaarder op 
20 Februari 1695 betekend aan de volgende apothekers: W er -
n a r d T u r c k , J o ' h a n L e u r , de Weduwe v a n R u m t en 
A l a r d v a n P e l t . Op 28 Maart 1725 richten zich de apothekers: 
A n n a d e W i n t e r (Wed. A n t h o n y v a n T h o i r ) , J a n 
v a n R u m p t , J a c o b V e r h e l en J o h a n S i m o n T i 1 e -
n i u s K r u y t h o f , tot het Colledigum Medicum (2 Medicinae 
Doctores en 6 chirurgijns) om te protesteren tegen een reglement 
van 29 September 1724 om „weder als vanouds gebruikelijk ieder 
naar zijn vermogen en genoegen door de borgerij te worden geem-
ployeerd en alzo de vrije exercitie van haar neringe te mogen uit
oefenen", welk verzoek wordt afgewezen en het reglement ook op 
de apothekers toepasselijk verklaard. Dit 38 artikelen tellend regle
ment, waarvan de voor de apothekers belangrijke artikelen zullen 
worden vermeld, had geldigheid voor Tiel en het Schependom van 
Zandwijk, een zelfstandig gebied met eigen plaatselijke overheid, 
doch dat de rechter met Tiel gemeen had. De pharmaceutische arti
kelen van het reglement luiden aldus: 

1 

Vervolgens dat niemant de practijcq der Medicijnen inwendig sullen mogen 
exerceeren, als die bekent sijn door een wettige promotie daer toe te sijn be-
regtigt op verbeurte van vijfentwintig gulden. 

2 
Dat derhalven de Doctoren hier ter plaatse de practijcque oeffenen, gehouden 

sullen sijn haer Promotiebrief of accademische Testimonium al vorens aen de 
WelEd: en Agtb: Heeren van de Magistraet en het Collegium Medicum te ver
tonen en te laeten examineren of soo lang sullen hebben stil te staen met iiet 
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visiteren en practiseren en het geven of schrijven van de ordonnantie, op ver
beurte ider reijs van tien gulden. 

3 
De Doctoren sullen haar eijgen medicijnen niet vermogen te leveren, maar die 

hebben te ordonneeren bij de publicque apothekers op dat daar door der Apo
thekers Neringe niet mogte verkort worden, ider reijs op verbeurte van ses goud 
gulden. 

4 
Als een Medicina Doctor eenige medicamenten of derselver preparatie singu

lier bij hem bekent particulier tot gebruijck voor sijn eijgen patiënten in practijcq 
houdt, en die op een Apotheecquers winckel laet vervaerdigen sal die Apotheec-
quer of desselfs 'knegt deselve aen geen andere mogen bekent maken of verkoopen 
als alleen op de ordonnantie of toestemminge van dien selven Doctor op de 
verbeurte van twaelf gulden. 

5 

Vervolgens sal geen chirurgijn of ook geen Apotheequer bestaen eenige in
wendige medicament te leveren of klaer te maecken buijten de ordonnantie van 
een Doctor of bij de pacienten te gaen visite doen, de urine besien, of iets tot 
het inwendige behorende, ook dat geen Medicinen Doctor sig sal hebben te 
bemoeijen met uijtwendige medicamenten selfs te appliceeren maar alle uijtwendige 
applicatien en verbanden sullen verblijven aan de chirurgijns, en dat een ider bij 
het sijne sal blijven^ op poene van ses gulden telkens te verbeuren. 

7 
• Ook sal niemant buijten het Collegium eenige, soo uijtwendige als inwendige 

medicamenten of geneesmiddelen mogen te veijlen verkopen of leveren uijtgeno-
men de Apotheequers die bet vrijstaet; hunne medicijnen alleen te leveren op 
een ordonnantie van een Medicine Doctor, en te verkopen op de boete van twaalf 
gulden, ten waere het waere drogisterijen e n meede neringe en coopmanschappen 
van andere winckels volgens het oude gebruik. 

8 
Dog sal geen Apotheequer eenige quaelen of accidenten des licgaems 't sij 

inwendig of uijtwendig ondernemen te genesen, daer middel toe te gever '? op 
enigerleijweijse te bemoeijen met iets dat een Doctor of Chirurgijn sijn 'pligt be
treft op de boete ider reijs van ses gulden. 

11 
Alle de Apothekers en haere winckelknegts sullen in de Latijnse tael moeten 

kundig sijn, in soo verre, dat sij der Doctoren Ordonnantien alle descriptien van 
recepten naemen van simpelen cruijden in de drogen, als van alle gecomposeerde 
medicamenten wel verstaen kunnen en alsuJx in het bereijden van alle de Medi
cijnen soo inwendige als uijtwendige in het maeken van hare compositien sigs 
hebben te gedraegen nae een regulier dispensatorium of een ander bequaem voor
schrift bij de Doctoren alhier geapprobeert. met speciale ordre aan de Doctoren 
om op de bequaemheijt van des Apotheeckers winckelknegts te vigileeren in het 
maaken van purgatien, somnifora of andere periculeuse compositien. 

12 

Geen Apothekers sal vermogen soo in het claer maecken van ordonnantie en 
recepten, als in het bereijde van eenige inwendige of uijtwendige medicijnen 
quid pro quo of het een voor het ander te nemen, sonder voorkennis of toestem
ming van die Doctoren, dewelcke deselve hebben geordonneert op eene te doene 
ordentelijke Eedt. 

13 
Dog ingeval soo een Docter iets quam te ordonneren dat op die tijdt niet ge-

reet mogt weesen of in dat saijsoen van 't jaer niet te bekomen was. sal het de 
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Apotheker in cas die Doctor absent en niet te bekomen was, vnjstaen met een 
arider bequaem Doctor te overleggen wat volgens die sijn advies iets anders daar 
voor in plaets heeft te nemen, door die reijs, op verbeurte van ses gulden 

14 
Andersints sal geen Apotheker of desselfs knegt etc communiceren of aen 

imant bekent maecken wat de Doctoren op hare winckels ordonneren, of ook 
voor wie veel min de oidonnartie of derseïver copien aen een ander vertonen 
of overgeven ten waere ingeval van nootsaeckelijkheijd of een seer wichtige 
reden op de verbeurte ider reijs van tien gulden 

15 
De Apothekers sullen op Haer eijgen authoriteijt geen ordonnantie van de 

Doctoren sonder derselver toesten minge, een twcdemael of andermael voor imant 
wederom claer maeken of repeteren op verbeurte ider reijs van ses gulden 

16 
Voorts wordt hier ook in het generael alle Apothekers wel stfengelijk van de 

WelEd en Agtb Heeren Van de Magistraet gelast, niet als sulke medicamenten 
soo simphcia als composita die ider in haer soort goet suijver onvervalst en 
nabehoren wel gepreepareert sijn mogen leveren, verkopen of in haere winckel 
houden op poene van ses gulden 

17 
Dat de Apoteeckers wel expres worden verboden om geen vergift te verkopen, 

sonder consent der Doctoren, ten waere de persoonen en waeitoe sij het wille 
amploijeren genoegsaem bekent waeren, op de boete van vijfentwmtigh gulden 

18 
Ten dien eijnde sal des jaers een of so dickwils en wanneer als dat dienstig 

en nodig sal gevonden er geoordeelt worden, de Apotheecquerswinckels en daar 
in sijnde medicijnen en m.ddelen gevisiteert en geexammeert worden, door twe 
gecommitteerde Doctoren en een of twe der oudste die tijd daer toe te noemen 
Chirurgijns ten overstaen van twe gecommitteerdens van de Magistraet 

19 
Derhalven sal een Apotheker aende Medicine Doctoren nooijt mogen verweij-

geren visie of copie van die ordonnantie, dewelcke sij op sijn winckel hebben 
voorgeschreven of gestuert op poene ider reijs van ses gulden 

20 
Indien een vreemde of nieuwe apotheker hier ter plaatse sigh sal willen stabi-

leeren sal gehouden sijn een behoorh|ke proeve te doen, voor de Medicine Doc
toren, en bequaem geoordeelt wordende, sal sigh de ordre en regulen Haar alle 
voorgeschreven hebben te observeeren 

21 
De Wede van de Apothekers of desselfs erfgenaemen sullen de nering mogen 

aanhouden mits egter Haer selven versiende met soodaene winckelknegt die met 
valable beschijde en getuygenisse sijn goet gedrage bij sijn voorgaende Meester 
gehoude toonen en na een behoorlijke proef te hebben gedaen, bequaem sal geoor
deeld worden 

37 
Indien er geschil valt over eenige reeckeninge van Doctoren, Chirurgijns of 

Apotheecquers, soo het Collegie of eenige van deselve worden versogt om die 
te taxeeren op Haer Eedt, sal dieqeene, die een reeckening wil getaxeert hebben, 
daar voor inleggen de somma van drie carolij gulden 

38 
Wordende ook wel expresselijk verboden aende Medicine Doctoren Apothee-
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ckers en Chirurgijns om sigh onbequaem te drincken als sij de patiënten gaen 
visiteren of ordonnantien ordonneeren of in functie sijn, op de boete van vijfen
twintig gulden. 

Aldus de ordonnantie van 29 September 1724. Op 16 April 1729 
worden afgekondigd bepalingen over de bewaring van rattekruit 
en de verkoop door apothekers aan minderjarigen, naar aanleiding 
van het vinden van een papiertje met deze stof door een kind op 
straat. 

De diaconie van de stad schijnt wel eens de plaatselijke apothe
kers te hebben gepasseerd, want op 25 Mei 1791 verschijnt een 
resolutie waarin de diaconie de vrijheid blijft toegezegd om binnen 
of buiten de stad haar apothekers te mogen kiezen. 

Op 12 Qctober 1798 werden door de Magistraat van Tiel alle 
gilden ontbonden ,op welk besluit men in 1804 gedeeltelijk terug 
kwam en op 25 April van dat jaar weer nieuwe ontwerpreglementen 
vaststelde. Op grond van het Koninklijk Decreet van 30 Januari 
1808 werden voor Tiel op 1 December 1808 nieuwe reglementen 
ontworpen, maar bij geen van deze is een medisch-pharmaceutisch 
ontwerp gevonden. 

Bij dit onderzoek werd grote steun ondervonden van de Secre
taris der Gemeente Tiel en van de heer M. J. v a n L e n n e p, Ge
meentearchivaris van Leeuwarden. 
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Dit boek is geen oorspronkelijk werk maar een concentratie van 
het hoofdstuk Duitsland uit K r e m e r s/U r d a n g History of 
Pharmacy, uitgebreid met gegevens uit de lang uitverkochte Grund-
risz der Geschichte der deutschen Pharmazie van A d 1 u n g/U r -
d a n g. 

Duitsland was voor universitair gebruik ongetwijfeld aan een 
.,Einführung" toe, aangezien het boekje van F e r c h 1 hier te kort 
voor was. Het mag andere schrijvers echter niet weerhouden een 
uitgebreide geschiedenis van de Duitse pharmacie te schrijven. De 
schrijvers zijn er in geslaagd- „nicht durch Auslassungen, sondern 
durch Konzentration" dit prettig hanteerbare boekje samen te 
stellen. Dat geen belangrijk onderdeel onbehandeld bleef is niet 
heiewaar waar, ik mis bepaald de economische geschiedenis zoals 
V e r s h o f e n die voor Duitsland het eerst beschreven heeft. Voor 
iedere belangstellende is dit echter een goede inleiding al is uiter
aard niet alles ook op ons land van toepassing. Voor het eerst 
wordt hier in een boek de internationale organisatie op pharmacie-
historisch gebied behandeld. p. A. WITTOP KONING 




