
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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van Beieren beweert dat vele mensen hun lichaam toevertrouwen aan lieden, die 
bij gebrek aan kennis de pijnen verlengen en het leven verkorten : « les fautes et 
les vices de la pharmacie causent un autre désordre qui n'est pas moins nuisible au 
corps de l'homme quand l'effet des médicaments mal préparés, altérés ou changés 
trompe l'attente du plus habile médecin », zo luidt het letterlijk. Het doel van dat 
eerste reglement is natuurlijk die misbruiken te doen verdwijnen en daarbij de uit
oefening van de geneeskunde op stevige basis te grondvesten. Daarom verbiedt de 
vorst « de faire ou exercer la profession ou pratique de la médecine, pharmacie ou 
chirurgie avant d'avoir été admis, inscrits et approuvés par le collège de médecine 
que nous avons érigé, comme nous érigeons. » Van dat college zullen deel uitmaken 
een voorzitter, een griffier, vier geneesheren, twee apothekers en twee chirurgen 
als bijzitters. 

De particuliere geneesheer van de Prinsbisschop neemt van rechtswege deel 
aan de zittingen. Sedert 1702 mag bij zijn afwezigheid de oudste dokter der stad Luik 
optreden. Al de geneesheren en apothekers zullen om de beurt als bijzitters fungeren. 
Het « Collegium medicorum leodiensium » zal om de 14 dagen vergaderen, bij be
twistingen als scheidsgerecht optreden, de schuldigen bij de Hoge Gerechtsofficier 
aanklagen en aan nieuwe dokters of apothekers een bekwaamheidsexamen afnemen. 
Die nu reeds het beroep uitoefenen zullen zich binnen de maand laten opschrijven 
« selon la date et selon le rang de leur patente ». 

Ieder jaar zullen twee qeneesheren en twee apothekers al de apotheken twee
maal inspecteren : de slechte medicamenten zullen op het bevel van het Collegium 
medicorum op straat geworpen worden. 

Vier geneesheren zullen een « dispensaire » d.w.z. een lijst van geneesmiddelen 
met hun samenstelling gereed maken. Daarna volgen enkele artikelen, speciaal voor 
de apothekers : Niemand mag het ambt uitoefenen indien hij niet in het Latijn door 
het Collegium medicorum over het dispensaire ondervraagd werd. Daarbij moet hij 
nog 5 jaar bij een goed meester aediend hebben, een meesterwerk of chef d'ceuvre, 
dat is een moeilijk geneesmiddel, klaarmaken en daarbij de rechten betalen. Na de 
aanneming zullen de nieuwe apothekers de beroepseed afleggen. Voor de « médica
ments purgatifs violents, vomitifs, hystériques, narcotiques, antimoniels, mercuriels » 
moet er een ordonnantie van de geneesheer zijn ; vrouwen of meisjes mogen geen 
geneesmiddelen gereedmaken of verkopen. 

Hoofdzaak is • het bekwaamheidsexamen na een lange leertijd en de inspectie. 
Dit reglement geldt niet alleen voor Luik en omstreken maar voor heel het Prinsbis
dom en het zo noodzakelijke « dispensaire » verscheen niet in 1699 maar in 1741. 
Het is een zeer zeldzaam boekje geworden. Men kent slechts één exemplaar, bewaard 
in de Luikse Universiteitsbibliotheek. Wij apothekers van 1955 kunnen er waarschijn
lijk weinig uit leren. 

In 1700 werden enkele bijkomende bepalingen gepubliceerd : 
De apothekers moeten de ordonnanties der geneesheren een jaar lang bewaren. 

Indien zij een onduidelijke ordonnantie ontvangen, mogen zij bij afwezigheid van de 
geneesheer, een van zijn confraters raadplegen. 

Bij moeilijkheden over het beroep zal de president van het Collegium medicorum 
het advies van twee bijzitters en van twee andere apothekers vragen. 

Waarschijnlijk werd aan deze maatregelen geen goed onthaal voorbehouden, 
want nog dat zelfde jaar 1700, op 27 Mei verscheen een nieuw edict : de apothekers 
moqen hun geneesmiddelen verkopen zoals vroeqer, indien bij een inspectie slechte 
waar wordt aangetroffen, kunnen de inspecteurs indien de apotheker akkoord gaat, 
ze zonder de tussenkomst van het colleae op de straat doen werpen. 

In 1736 bepaalt de prinsbisschop Georges-Louis d e B e r g h e s nog eens 
de condities voor het examen. Examen en inschrijving op de officiële lijst kostten 
8 gouden florijnen. Toch moeten de apothekers die 10 jaar dienst hebben en een 
bewijs 'van de schepenbank van hun verblijfplaats voorleggen niet meer het examen 
afleggen maar wel 4 Brabantse Gulden voor de inschrijving betalen. Dit reglement 
zal voor heel het land van Luik van kracht zijn. 

Reeds in 1699 werd bevolen dat de leerjongens zich moesten laten inschrijven en 
aan het Collegium Medicorum 8 goudgulden betalen. 

In 1740 herinnerde een nieuwe ordonnantie aan dat voorschrift : het moet immers 
dienen om te bewijzen dat de kandidaat 5 jaar bij een meester-apotheker in de leer 
is geweest. Eindelijk werd op 14 April 1741 het zogezegde dispensaire gepubliceerd 
Pharmacopaea Leodiensis. 
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Het bestond uit 3 delen. In primo, medicamenta simplicia omnia. 
In altera, composita galenica. 
In tertia, chemica remédia. 

Nu konden onze voorgangers, zij die werkelijk de naam apotheker verdienden, 
op een degelijke manier hun taak vervullen ; zij bezaten een basis en een norm, de 
reeds genoemde Pharmacopaea. Het beroep was wettelijk min of meer beschermd en 
mogelijke misbruiken konden beteugeld worden. 

* * * 

Er rest mij nog heel in het kort over een paar bekende Limburgse apothekers 
der XVIIIe eeuw te spreken. Vooraf kunnen we wel met een beetje fierheid zeggen 
dat zij in het leven van onze steden een aanzienlijke rol gespeeld hebben. 

Nu nog staat op de Markt te Hasselt het alom gekende huis Het Sweert. Sinds 
1713 wordt het door apothekers bewoond. De eerste van deze serie was Frans 
C o n i n x. Zijn kleindochter huwde met Frans Demenij, een der voornaamste aan
hangers van de Luikse revolutie. 

Lambert P a l m e n , oud-burgemeester en apotheker te Tongeren begiftigde 
het weeshuis. Zijn neef en opvolger deed in 1787 een schenking van 40.000 gulden 
aan de armentafel. 

Trudo d e W i n d e woonde op de Markt te St. Truiden, was schepen en ver
scheiden malen burgemeester der stad en toen, Sebastiaan Colen, door het betalen 
van een zware boete in baar goud en juwelen, aan het burgemeestersambt verzaken 
mocht, nam hij resoluut in een qevaarlijke tijd die zware taak op zijn schouders. 

Het pleit voor al onze voorgangers dat zij hun apotheek zeer kunstig wisten in 
te richten : nu nog — en hier denk ik speciaal aan de mooie apotheek V a n 
V e n c k e n r a y , die we zullen bezoeken — zijn vele onzer collega's fier op het 
Delfts porcelein dat van de apothekers der XVIIIe eeuw voortkomt. 

Terwijl vele andere beroepen in de 18e eeuw of wel niet, of wel ter nauwer nood 
bestonden, was toenmaals het apothekersberoep reeds wettelijk beschermd, was er 
een ernstige controle en een gezaghebbende kamer van het Collegium Medicorum 
ingericht en genoten de apothekers de achting en de sympathie van hunne mede
burgers omdat zij hun beroep, de kunst en het Vaderland liefhadden. 

5 JAAR « KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN 
BENELUX» (CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE) 

Een overzichtelijk verslag (2) d°°r Dr P. H. 
Brans (Rotterdam), President van de Kring voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 
Tijdens de Algemene Vergadering van de Fédé

ration Internationale Pharmaceutique (FIP) in 1949 
te Amsterdam hadden historici der pharmacie gele
genheid van gedachten te wisselen over de vraag 
of een vereniging op dit gebied in Benelux-verband 
mogelijk en wenselijk zou zijn. Op de laatste vraag 
was in tweeërlei opzicht het antwoord bevestigend. 
Immers de gebieden, die thans Benelux vormen, wa
ren vroeger óf één óf door een personele unie ver
bonden en historisch samengegroeid zó, dat men de 
geschiedenis van deze gebieden feitelijk niet kan 
scheiden. De wenselijkheid vloeide verder ook voort 
uit de overweging, dat in Nederland de pharmaceu-
tische geschiedschrijving zich beter ontwikkeld had, 
dan in de landen van de andere Benelux-partners. 
In 1891 reeds was in Nederland door het verschij
nen van Professor S t o e d e r ' s « Geschiedenis 

(2) Naar een lezing op de vergadering van de 
« Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux » te Hasselt op 16 April 195S. 

der Pharmacie » bijeengebracht wat in verschillende 
bronnen gevonden was en dit materiaal is door de 
onvermoeide werkzaamheid van Professor P. v a n 
d e r W i e l e n en zijn leerlingen en verder door 
Dr J. J. H o f m a n en Dr Hk. C o h e n zoda
nig uitgebreid, dat voor de geschiedenis van ons 
vak in Nederland een indrukwekkende hoeveelheid 
bouwstoffen bijeengebracht werd. Anders was de 
situatie in België. Weliswaar was door de collegae 
v a n S c h o o r , S c h a m m e l h o u t en P. 
v a n d e V y v e r e en anderen op velerlei ge
bied van de pharmaceutische geschiedenis gepubli
ceerd, maar een samenvattend werk of zelfs een 
overzicht ontbrak en in Luxemburg was de geschie
denis van de pharmacie een volkomen onbekende 
grootheid. 

Bestond dus over de behoefte van een instantie, 
die voor de opvulling van de leemten en een samen
bundeling van het gevondene, nuttig werk zou kun
nen doen, geen enkel verschil van mening, over de 
te volgen weg om tot zo'n instituut te komen kon 
men niet tot een duidelijk beeld komen en vooral 
van Belgische zijde trok men de levensvatbaarheid 
van een vereniging, zo die al tot stand zou zijn ge-
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