
DE ROL VAN ANTWERPEN IN DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE * 

door Dr. D. A. WITTOP KONING. 

Viermaal heb ik u iets verteld uit de geschiedenis van de pharmacie van België 
en iedere keer bleek dat Antwerpen hierin een zekere rol gespeeld heeft. In de ont
wikkeling van de Belgische Phormacopeëen (1), bij het werk van Mathias d e 
1 ' O b e 1 (2), in de herkomst van onze pharmaceutische ordonnantiën (3), en in de 
geschiedenis van de groothandel in geneesmiddelen (4) speelde telkens Antwerpen 
een belangrijke rol. 

Tweemaal heb ik de vraag gesteld of één onzer Belgische collega's zich niet eens 
wilde verdiepen in de geschiedenis van de pharmacie van Antwerpen ; nu ik op deze 
vragen althans enig antwoord kan geven wil ik u graag iets vertellen over de rol van 
Antwerpen in de geschiedenis van de pharmacie van de Nederlanden. 

De geschiedenis van de pharmacie in Antwerpen is lang niet onbeschreven, 
vooral C. B r o e c k x (5) heeft nu ongeveer een eeuw geleden veel verdienstelijk 
werk op dit geb:.ed gedaan. 

Wanneer wij nu na willen gaan welke rol Antwerpen gespeeld heeft in de ge
schiedenis van de pharmacie dan interesseren ons geen finesses zoals wanneer de 
eerste apotheker zich daar vestigde, enz., enz. Wij zullen moeten zien naar 2 perio
den, de eerste toen Antwerpen de grote koopstad van het Westen was, de tweede 
de renaissance na het beleg, onder de regering van Margaretha van Oostenrijk. Ver
der kunnen slechts enkele punten even belicht worden. 

Tot de eerste helft van de 15de eeuw was Brugge de grote handelsstad van het 
Westen, daarna nam Antwerpen haar plaats in, hetgeen tot het beleg in 1586 duren 
zou. Antwerpen werd de schakel voor de handel van Lissabon en Cadiz met Midden-
en West-Europa, m.a.w. wat Brugge in de 14de eeuw was en Amsterdam in de 17de 
eeuw zou worden, de brug, waarop Noord- en Zuid-Europa elkaar ontmoetten. Ook 
het door de Italiaanse kooplieden te Brugge ingevoerde gebruik van een beurs ging 
over op Antwerpen. Een oude beurs was hier in functie van 1485-1531. In dit laatste 
jaar werd de nieuwe beurs geopend. 

A. F. C. v a n S c h e v e n s t e e n (6) geeft onder de vreemde titel « De 
hygiënische maatregelen van het magistraat van Antwerpen in de 15de eeuw » een 
aardige acte over de geneesmiddelenhandel, speciaal de vervalsing van saffraan. 
Deze acte moge hier in haar geheel volgen : 

Inden yersten dat men van nu voortane negheenrehande manieren van sofferane 
ondermengen en sal oft deen metten anderen conterfaiten maer elc bysunder ver-
coopen by synen name Te wetene orte voire orte, Tuscane voer tuscane, berengier 
voer berengier sonder hem eenigen anderen name te mogen gheven, Ende elc in 
zyn sonderlinge zacke, alsoe dat behoort, Te wetene sofferaen van orte en tuscaen 
in droghen sacken, ende berrengier ende zijns gelicke van soffrane in vette smoutte 
sacken, Ende dat men gheenen berrengier droegen oft bereyden en sal om te ver-
coopene dan in vette sacken ende voer berrengier ende opte peyne van VI Ryders 
te bekeeren deen derdendeel den Heere, dander derdendeel der stand, ende tderde 
derdendeel den ambachte. 

Item dat men gheenen gheconterfeyten orte wtweghen pennincweerden noch 
slyten en sal, my en sallen vercoopen in vette sacken, gelyc berrengier ende opte 
peyne voersc. te bekeren als vore. 

Item oft men bevonde dat yemant geconterfaiten orte vercochte voer finen ortte 
ende ment bevonde dat alsoo niet en ware dat die verbueren sal de peyne als vore. 

Item dat men gheemehande soffraen valsschen oft menghen en sal met eeniger-
hande substancie die verwe oft gewichte in brengen mochte, opte peyne en verbuerte 
voerscr. 

Item dat nyemant ghingber, peper, nagele, wormcruyt, caneel, spica nardij, 
inde de baldack, Sene, lacka, masücx, zeduaiij, galigaen, (in margine : dese addicie 
is gedaen by Schouteth, Burgemeesteren ende scepenen ende Raed in den XXIIII 
novembris aO XCIIIJ. Gobbaert) ofte andere manieren van crude daer aen clevende, 
alhier bynnen der stad en sal moegen vercoopen, hy en sait moeten garbelieren op 
datten te brugge niet ghegarbeleert en ware opte peine van drie Ryders, te bekeeren 
als vore. 

(*) Mededeling in de « Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » t i jdens de ver
gadering te Hasselt op 16 Apr i l 1955. 



Item dat men gheenrehande poeder geminct of ongeminct en sal vercoopen in 
sacken oft buyten sacken in huysen oft opter straten, ten zy dat se gemaect zijn van 
goden specerien, opte peyne van drie Ryders te bekeeren als vore. 

Item dat men desgelycx niet vercoopen en sal gheenrehande gevalschte driakele 
groenen gingber oft enige confecten geconterfait oft gevalscht, oft enigerhande ander 
goet dat gevalscht es, Maer wat goede, dat te venegien oft te brugge oft in anderen 
dat in coepsteden daer men correctie over alsucken goet doet, gesegelt ende getey-
kent wort. Ende na dat tvoerg, goet alsoe geteykent, ende gesegelt scd wesen, alhier 
ter merct gebracht wort, ende sonderlinge bedriegenisse daer inne voert gekeert te 
wesene, dat dat alhier passeren sal. Ende oft dat goet niet geteekent oft gesegelt en 
dare dat zy dat goet dan bringen selen by den waerdeerders alhier, om dat te teyke-
nen ende te segelen eer zy dat goet vercoopen sullen, Ende wie hier af de contrarie 
dade die soude verbueren de peine van VI Ryders te bekeren als vore. 

Item dat men van nu voertane gheen droghe confecten, emplastre, salve noch 
groen waer, noch gheenrehande manieren van crude vercoepen en sal noch wt 
pennincwaerden dan met Antwerpschen gewichte, Ende insgelycx de pepercoecken 
wegende een Antwerpsch pont tstuck, opte peyne van drie Ryders te bekeren alsvore. 

Ende men sal daer toe byden Heere en byder stad op alsucken goet alsoe ge
valscht gemenct oft geconterfeyt ware, Ende insgelycx opten persoon die dat ver 
versien alsoe na gelegentheyt der saken ende mesdaet daer toe dienen sal. 

V a n S c h e v e n s t e e n tekent hierbij aan : 
« De groothandel van specerijen had zich op de stapelplaats van Antwerpen zeer 

uitgebreid. Ongehoord winstbejag moest alras bedrog en andere valsche handels
wijzen voortbrengen. Reeds op 23 September 1447 bemoeide zich Schouteth Jan van 
der Bruggen door eene ordonnantie dezen bijzonderen handel te bepalen. Niettegen
staande dit blijkt het dat de misbruiken steeds bleven bestaan : een tiental jaren 
later moest het Magistraat zich breedvoerig over de zaak uiten in eene verordering 
die op 12 September 1460 op de bamismerkt afgekondigd werd. 

Daar de eerste verordening van 1447 zich hierin terugvind geef ik enkel de 
ordonnantie van 1460 weder ; door eene randstaande additie van 24 November 1494 
bestatigt men dat zij op dien datum nog in voege was ». 

Deze ordonnantie regelt ook al iets op het gebied van de pharmacie n.1. het ge
bruik van Antwerps gewicht in de verkoop van confecten, emplastra, zalven en sim-
plicia. Of dit de ordonnantie is, waarvan B r o e c k x (7), spreekt wanneer hij zegt 
« les premiers que nous rencontrons dans les annales de la ville d'Anvers, datent du 
commencement du 15me siècle. Il est probable que il en existe d'antérieurs à cette 
époque » blijkt niet. Hij geeft helaas niet de inhoud van de bedoelde keur. Over de 
groothandel is dus nu een verordening bekend, van een pharmaceutische ordonnan
tie is dus nog slechts een spoor. 

Jef v a n E y c k (8) haalt nog enkele dergelijke bepalingen aan « de meersse 
van Antworpen stelt een reglement op tegen de inbreuken op het juiste gewicht en 
de hoedanigheid der waren. Het was verboden binnen de stad of hare vrijheid, spe
ciën, medecijnen voor wormen of andere ziekten, zalven, oliën, theriaken, te verkopen 
tenzij deze door de Meerse-dekens eerst gekeurd waren. Het was ook verboden op 
straf van boet en rechterlijke vervolging seversaet of wormkruid te verwen met 
menyen, met okere of andere schadelijke produkten, en deze vervalschte waren te 
verkoopen. Mostaard te verkoopen die niet bij middel van saffraan was geverfd, 
saffraen te verkoopen met honing of andere stoffen vervalscht, suikergoed en confijt 
te maken met suiker vervalscht met stijfsel of bloem, nagelpoeder met gemalen turf 
te mengen. Smout met traan op te maken. Wit was met schapevet of terpentijn en 
spiegelhars te mengen. In den peperkoek Spaansche xeeppotasch of andere quaede 
ingrediënten te doen. » Helaas geeft v a n E y c k geen jaartal (1447 ?). Tenslotte 
vermeldt hij dat in het stadsreglement van Antwerpen d.d. 3 Augustus 1499 voor het 
eerst sprake is van apothekarissen. Wij zouden graag weten in welk verband. V a n 
E y c k nam een en ander over uit een artikel van E. S e r g ij s e 1 s (9) dat mis
schien nog iets meer geeft, maar dat ik niet heb kunnen raadplegen. Over deze 
ordonnantie van 1499 kon het stadsarchief ons inlichten. Ze dateert van 3 Aug. 1499 
en houdt zich bezig met de bereiding van de theriak. Slechts het vervaardigen van 
« tyriake dyatesseron » is toegelaten. De grondstoffen moeten onvermengd ter keu
ring voorgelegd worden aan de dekens van het ambacht der meersen, hiertoe ge
machtigd door de chirurgijns en apothekers der stad. Als « tyriake » klaar gemaakt 
is moet het opnieuw door de dekens van voorzegd ambacht, gekeurd worden en 
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verzegeld. De vervaardigers van « tyriake » zijn gehouden ten allen tijde een eed 
af te leggen, die de echtheid en zuiverheid van het geneesmiddel waarborgt. 

De verkopers van « tyriake » moeten de waar in verzegelde vaten verkopen waar 
de naam van het product op vermeld staat. De ordonnantie moest door dekens van 
het ambacht in hun kamer voor iedereen zichtbaar uitgehangen worden. 

We kunnen nu de parallel met Brugge en Amsterdam trekken. Wij verwachten ook 
in Antwerpen kruideniers als groothandelaar en apothekers als detaillisten. En ziet, 
in 1447, 1460 en 1494 kruideniers kennelijk groothandelaren, in 1499 daarnaast een 
apotheker. 

V a n E y c k vond nog twee apothekers, Thomas Dijck (1505-1509) en Jan 
Apteker in 1512. 

Ook op het gebied van de voorschriftenboeken heeft Antwerpen een belangrijke 
rol gespeeld. Reeds in 1529 en nogmaals in 1564 werd de « Dlicht d'apoteker » hier 
herdrukt. Het oorspronkelijk Italiaanse boek Lumen Apothecariorum (Venetië 1494) 
werd in 1515 in Brussel voor het eerst in het Nederlands uitgegeven. 

C 1 u s i u s, de beroemde botanicus, vertaalde er de pharmacopée van Florence 
uit het Italiaans in het Latijn onder de titel « Antidotarium sive de exacto componen-
dorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres ». 

C o u d e n b e r g h bewerkte er het Dispensatorium van Valerius C o r d u s 
in 1568 en vervolgens in 1571 en 1579. In 1592 verscheen te Amsterdam een Hollandse 
vertaling van M. E v e r a e r t , in 1599 een Latijnse editie te Leiden, in 1614 een 
Hollandse in Amsterdam. Aan deze uitgaven in het Hollands wordt de naam van 
Mathias d e 1 ' O b e 1 (2) verbonden als bewerker. Naast C o u d e n b e r g h 
komen enkele andere Antwerpse apothekers hierin voor zoals Mr Francoys P e-
n u y n, weigeleerde apotheker van Antwerpen, die met Adriaen B e y e r l i n c k 
de theriak van de goede samenstelling maakte en lan C o e n e, Olivier D i i e s c h 
en Pieter C o u d e n b e r c h te Antwerpen die wilde Latouwe leverden. 

C o u d e n b e r g h had immers een bekende tuin buiten de poort van Kipdorp 
in het dorp Borgerhout, waar hij voor 1560 « avait rassemblé outre les plantes ordi
naires du pays, plus de quatre cents plantes exotiques ». Een tuin van internationale 
faam, bekend bij G u i c c i a r d i n i , d e 1 ' O b e l , die er het eerst Dracaena 
Draco zag, en G e s n e r die veel planten door C o u d e n b e r g h toegezonden 
kreeg (10). C o u d e n b e r g h woonde aan de « St Jacobsmert waer de clock 
uythangt ». 

Nog tweemaal zou Antwerpen een eigen Pharmacopée krijgen, eerst in 1660 
opgesteld door medici en waarover de pharmaceuten niet veel lof hadden. B o u d e -
w ij n s, één der opstellers geeft voorin een verhandeling over het ontstaan van 
het Collegium Medicum en over het apothekersvak (11). De apothekers menen in 
1671 dat deze Pharmacopée slechts geschikt is om te dienen als pakpapier voor 
kruideniers en handelaren in boter en kaas. 

In 1742 wordt verplicht gesteld de aanschaf van « farmachien gedruckt tot 
Weenen, tot Amsterdam, tot Parijs ende tot Brussel omme sig des te meer in hunnen 
oeffeningen bequaem te maecken ». 

In 1812 eindelijk verschijnt de Pharmacopoeia Manualis, a concilio medico prae-
fecturae utriusque Nethae édita, naar het model van de Pharmacopoea Batava. 

Na de val van Antwerpen vertrekken vele Protestantse kooplieden naar Amster
dam. Hieronder ook apothekers en kruideniers o.a. het bovengenoemde geslacht 
d e P e n ij n waarvan we een François Jr (geb. Antwerpen 155.), een Guilliam 
(geb. Antwerpen 1580) en diens zoon François tegenkomen. Deze Antwerpse kruide
niers en apothekers droegen in hoge mate bij tot de bloei van de Amsterdamse han
del in geneesmiddelen (12). 

Tot zover de punten, die ik in vroegere voordrachten reeds aanhaalde ; er zijn 
er echter meer. En dan wel allereerst de oprichting van het Collegium Medicum. De 
plannen tot oprichting dateren van 1610, krijgen in 1617 vastere vorm, maar het 
duurt tot 1620 eer het officieel tot stand komt. B r o e c k x constateert dat Antwer
pen hiermede het eerste Collegium Medicum in de Nederlanden heeft. Amsterdam 
krijgt het eerst in 1638, maar daar is een nog langere -voorgeschiedenis geweest. 
Immers toonde ik (13) destijds aan dat reeds op 11 Januari 1609 « Articulen op t stuck 
der medecinen, chirurgie ende apothekerije, geraemt » werden. Dit is dus nog een 
jaar voor Antwerpen. Enige overeenkomst tussen beide verordeningen blijkt niet, 
zodat hoogstens het plan bekend geweest kan zijn, of beiden naar een derde voor
beeld werkten. Het Antwerpse Collegium Medicum bestond uitsluitend uit medici en 
had als patroon St Lucas. De « liggere »; het boek van de apothekers, is door 
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B i o e c k x (14) beschreven. In dit boek komen o.a. ook interessante gegevens over 
C o u d e n b e r g h voor, evenals een bericht over de bereidingen in 1517 door de 
apothekers Jan B o u d a e n, Henri d e K e y s e r en Jacques d e 'L e e g h e. 
Ook wordt nog een andere kruidhot genoemd naast die van C o u d e n b e r g h 
en wel die van Guilelmus A n d r i e s, eveneens in Borgerhout, niet ver van de 
« Capelle teghen de beke ». 

B r o e c k x beschouwt de verordening van Karel V van 1540 als oudste voor 
België en dus voor Antwerpen, al zegt hij dat er waarschijnlijk oudere bestaan heb
ben in Antwerpen. V a n E y c k noemt 17 Aug. 1517 (19) waarbij de alleenver
koop der artsenijen aan de apothekers toegestaan werd, terwijl in '1515 reeds de 
visitatie in handen van de Deken van de Meerse werd gelegd. Deze verordening 
is verschillende malen herzien, o.a. in 1595 in het bijzonder omdat er geen bepaling 
omtrent de leertijd in voorkwam. Het is mij niet bekend of de verordening van 1595 
een dergelijke bepaling bevat ; wel vond ik op het Ec. Historisch archief in Den 
Haag een notarieele acte van 1643, waarbij Mr Pieter v a n d e n B r o e c k 
apothecaris als leerling aanneemt Andries H e v i g u e r « omme denzelve te die
nen in sijnen winckel ende stiel van apoterijen ende dat voor den tijt van 2 naest 
commende jaeren tegen £ 25 Vlaams jaarlijks ». V a n d e n B r o e c k zal 
daarvoor « instrueren in den stiel van apotekerijen ende hem geven de montcosten, 
wasschen en de wringen en habitatie van sijnen persoon ». 

In 1659 maakt men uit verschillende bronnen een nieuwe ordonnantie. Deze 
bronnen worden genoemd en bestaan naast de verordening van Karel V en die van 
Antwerpen van 1595 uit het decreet van Leuven van 1617 « benefens de wetten van 
Ausborch, Padua, Brussel, etc. ».'Invloed van dergelijke verafgelegen plaatsen als 
Augsburg en Padua op de keur van Antwerpen zou men niet verwachten. 

De keur wordt nog verschillende malen herzien o.a. in 1742 toen ook Antwerpen 
overging tot een beperking van het aantal apothekers. In 1661 waren er 33 apothe
ken op 15.000 inwoners, in 1742 30 op 37.000 inwoners. Men stelt nu voor voor elke 
2 overleden apothekers 1 nieuwe te accepteren, rekening houdende met weduwen 
en zoons. De betreffende passage luidt : Boven allen t'welck (gelijk men bevindt dat 
het getal der vrije meesters apothekers binnen dese stadt al te groot is) soo ordon
neren mijne heeren dat in het toecomende (naer dien de twee candidaten die hun 
nu tot de examineringe ende proeve presenteren, sullen wesen geadmitteerd), het 
selfde niet meer en sal geschieden, dan naer dien daer twee van de tegenwoordige 
sullen wesen overleden. In plaetse van welcke twee men alleenelijck eenen nieuwen 
sal mogen admitteren alsoo vervolgens voor de toecomende, tot dat de selfde sullen 
wesen geredigeert op het getal door mijne heeren te determineren. In 1786 sprak 
men van een Examen bij wege van Concours aangezien er wanneer er meer candi
daten waren, slechts één, de beste toegelaten kon worden. Ook elders heeft men 
wel een beperking van het aantal apothekers trachten te bereiken (Nijmegen 1644; 
Groningen 1729, uitsterving tot acht ; Delft tot 10 ; Den Haag 1775 van 32 tot 20). 

Antwerpen heeft consequent een taxe hieraan verbonden immers de,ze beper
king verschaft een monopoliepositie die in de prijzen zich zou kunnen uiten. In 1747 
v/erd een dergelijke taxe door het Collegium Medicum uitgevaardigd. 

Tenslotte volgt in 1786 noq een uitvoerige keur waarin deze beperking gehand
haafd bleef. De apothekers kwamen toen echter in een eigen Corpus al bleef dit 
onderworpen aan de Meersche, het kramersgilde waarvan ze als gebruikende maten 
en gewichten deel uit maakten (15). Reeds in 1515 vindt visitatie door de deken van 
de Meersse plaats. 

Een exemplaar in handschrift van de Statuten voor het Collegium Medicum 
vond ik in het Economisch Historisch Archief in Den Haag. 

Ook bevindt zich daar een exemplaar van de keur op het apothekersgilde, zoals 
die door B r o e c k x niet volledig werd afgedrukt. Hij gaf echter de tekst in zijn 
Notice sur Joseph Hubert Ignace P ij p e r s, Anvers 1848. Tenslotte bevindt zich 
in hetzelfde archief in handschrift een verzoekschrift uit 1789 van de overheden van 
het Corpus der vreye Mrs Apotequers om op te treden tegen een overtreding van 
de bepaling betreffende het verbod tot aflevering van composita door drogisten, 
door Petrus L u n s k e n s wonende op het Vleminxveld. 

De visiteuren troffen daar recepten, een rekening, apothekersgewicht en een 
aantal potten en flessen aan met verschillende met name genoemde geneesmidde
len als Laud liquid sy : den=ham ; elix prop"8 para=cels . 

Ook op ander gebied heeft Antwerpen een grote rol gespeeld en wel in het 
bijzonder op dat van het pharmaceutische aardewerk. Op het einde der 15de eeuw 
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kwamen Italiaanse pottenbakkers (Jean Marie d e C a p u a, Johannes Franciscus 
d e B r e s c i a en Guido S a v i n i (Andries) van Castel Durante) naar Antwer
pen en riepen er een majolica industrie in het leven, waarvan de producten wat vorm 
en palet betreft sterk beïnvloed werden door de Italiaanse voorbeelden. Het is veelal 
zeer moeilijk uit te maken, of men met Antwerps of met Italiaans werk te doen heeft. 
Uit deze majolica is de gehele geschiedenis van de Delftse apothekerspot af te lei
den (16). In 1531 wordt de Venetiaan Petrus Frans vermeld als « faiseur de pots 
d'Apothicaire (8). 

Ik mag hier nog wel uw aandacht vestigen op de prachtige collectie Antwerpse 
apothekerspotten in het Museum het Vleeshuis aldaar. 

Vijzels zijn er in Antwerpen slechts enkele gegoten, Mechelen was voor het 
Zuiden de plaats waar de meeste vijzels gemaakt zijn. 

In Antwerpen werkten François C 1 a e s (1587, 1605, 1610), François F i e f-
v e t (1665) en Passchier M e 11 i a e r t s (1691). Tezamen ken ik slechts 5 vijzels 
van hen (18). 

Al heb ik voornamelijk uit oudere gedrukte bronnen geput, het is misschien 
nuttig, dat de- gegevens over de geschiedenis der pharmacie te Antwerpen weer eens 
bij elkaar gebracht zijn. 
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(15) P. H. B r a n s, Gilden in België, Nederland en Luxemburg, waartoe apothekers hebben behoord. 
Bullet in Cercle Bénélux d'Histoire de la Pharmacie 9, p. 5, 1954. 

(16) L. J. M . P h i I i p p e n, De oud-Antwerpse Majo l ica, Brussel, z . j . 
(17) D. A . W i t t o p K o n i n g , Delftse Apothekerspotten, Deventer, 1954. 
(18) — Nederlandse vijzels, Deventer, 1953. 
(19) Op deze ordonnantie van 1517 hoop ik in een afzonderl i jke publ icat ie terug te komen. 

RESUMÉ 

Le rôle de la ville d'Anvers dans l'Histoire de la Pharmacie 

par le Dr. D. A. Wittop Koning. 

L'auteur donne un aperçu de diftérentes études parues et se rapportant à l'his
toire de la Pharmacie à Anvers. — Anvers a joué un rôle important dans l'évolution 
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des ordonnances pharmaceutiques dans les Pays-Bas. L'auteur cite le texte d'une 
charte de 1460 qui réglemente le commerce en gros en médicaments. — C'est aussi 
à Anvers que Charles de Léclüse (Clusius) traduisit la Pharmacopée de Florence et 
que Coudenbergh et de l'Obel (Lobelius) ont remanié le Dispensatorium de Valerius 
Cordus. — L'aufeur traite tinalement du Collegium Medicum et de la fabrication de 
pots de pharmacie et de mortiers à Anvers. 

DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN APOTHEKER 
TIJDENS DE XVIIIe EEUW IN LIMBURG * 

door Apoth. J. MOONS. 

De Wetenschap heeft aan de zoekers en de uitvinders van de XVIIIe eeuw veel 
te danken, dat werd reeds dikwijls gezegd en herzegd. 

Een opsomming van de vooraanstaande figuren uit de wereld van de natuur
kunde, de scheikunde en de plantenkunde zou ons dit klaar aantonen. 

Ik zal U de lange lijst van al die beroemde geleerden sparen. 
Men schijnt echter nog dikwijls te vergeten dat een hele reeks apothekers zeer 

veel tot de vooruitgang van de Wetenschap en speciaal van natuur- en scheikunde 
hebben bijgedragen. Ik noem hier slechts de voornaamste van onze illustere voor
gangers : 
Phil. B e c k e r. 1711-1799. Apotheker te Maagdenburg, bestudeerde in het bijzon-

derfde planten, hun bestanddelen en hun scheikundige eigenschappen. 
B e a u m é. 1728-1804. Apotheker en leraar in de scheikunde te Parijs, bouwde de 

aerometer. 
G. W. S c h e e 1 e. 1741-1786. Reeds beroemd in zijn tijd; heeft de scheikunde ver

rijkt door talrijke nieuwe producten te isoleren en te classeren : wijnzuur, citroen-
zuur, melkzuur, enz. en bijzonder de glycerine. 

L. W a u q u e l i n . 1763-1829. Apotheker te Parijs; isoleerde chroom en beryllium. 
G. L. P r o u s t . 1765-1824. Apotheker in de Salpetrière te Parijs, een der grootste 

leraars in de scheikunde; bestudeerde de organische en anorganische formules 
en isoleerde wijnsuiker. 

E. W. M e r c k . 1755-1805, was ook apotheker, zijn naam is zeer bekend. 
Al deze vondsten deden een grootse literatuur bloeien. 
Sommige geleerden hebben getracht deze ontdekkingen bijeen te brengen en ze 

op de verschillende takken der geneeskunde toe te passen. Maar in die literatuur 
heerste geen eenheid. Men voelde weldra aan hoezeer het nodig was de terminologie 
vast te leggen en te veralgemenen ; dit gebeurde dan ook in leer- en handboeken, die 
alle volkeren ten goede kwamen. 

Tegen het einde der XVIIe eeuw heeft de geneeskunde een eigenaardige uitwas 
van geheim gehouden geneesmiddelen en van kwakzalversrecepten gekend. 

Deze toestand veroorzaakte grote verwarring. De burgerlijke overheden zijn in 
ons land tussenbeide gekomen om de rechten en de plichten van de geneesheer, de 
chirurg en de apotheker nader te bepalen. 

In het prinsbisdom Luik werden 7 reglementen uitgevaardigd nl. in 1699, 1700, 
15 Februari en 27 Mei, 1736, 1740, 1741, 1757. Deze reglementen vervallen dikwijls in 
herhalingen en bestrijken ook de geneeskunde, een gebied waarin toenmaals ook 
wel iets haperde. Wij behandelen hier enkel de artikelen die de apothekers recht
streeks aanbelangen. 

Het spreekt van zelf dat de reglementering die ons beroep werd opgelegd niet 
steeds de sympathie van onze vrijheidlievende voorgangers heeft genoten. Zij kon 
dan ook slechts geleidelijk in toepassing worden gebracht en is een voorbereiding 
geweest tot het vrijwaren van onze kunst en kunde in de volgende periode. 

Ik wens hier vandaag slechts de oude reglementen van het prinsbisdom Luik 
te bespreken omdat bijna heel onze provincie Limburg vanaf de XlVe eeuw van dat 
kleine landje deel uitmaakte : daarna zal ik heel in het kort over enkele XVIIIe 
eeuwse Limburgse apothekers die zich naam verworven hebben, uitweiden. 

Het oudste reglement dateert van 1699 : Prinsbisschop ] o z e 1 C 1 e m e n s 

(*) Mededeling gedaan in de « Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » tijdens de 
vergadering te Hasselt op 16 April 1955. 
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