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I. Inleiding. 

Wij hebben gepoogd in deze studie samen te brengen wat wij tot hiertoe over de 
mobiliteit en de migratie der in Brabant en Vlaanderen gevestigde apothekers (of 
apothecarissen) konden ontdekken met een beperkende keuze voor wat de 18de 

eeuw betreft aangezien hiervoor relatief veel meer archiefmateriaal beschikbaar is 
(1). Het moet gezegd worden dat in studies over farmaciegeschiedenis dit onder
werp nog maar nauwelijks is aangeraakt (2). Dit geldt eveneens voor andere drij
vende aspecten in de levensloop van de apothecaris: de verwerving, samenstel
ling en het beheer van zijn patrimonium, zijn specifieke professionele functie in 
de maatschappij van het Oud-Regime. 
Het is echter een feit dat wij ons thans nog altijd in een situatie bevinden dat het 
verleden van onze farmacie nog altijd als het ware verder moet worden opgegra
ven en dat op dit gebied verdere ontsluiting van de pharmaco-historische bron
nen en hun bewerking nog steeds tot de prioriteiten behoort. Tot hiertoe is al 
heel wat gepresteerd maar een finaal benutbaar overzicht en evaluatie is nog niet 
bereikt. 
Pas in 1981 werd voor de eerste keer de vraag gesteld naar de herkomst van de 
in onze streken werkende apothekers. Op basis van het toen voorhanden zijnde 
materiaal werden drie theses vooropgesteld, waarvan één de inwijking was, de 
twee andere de evolutie (3) en de zogenaamde 'generatio spontanea' (4). 
De inwijking is een verschijnsel die ook immigratie wordt genoemd en is een 
aspect van de migratie en uiteindelijk ook van mobiliteit. Op farmaco-historisch 
gebied stonden wij in 1981 voor wat het grondgebied België betreft, nog aan 
begin van het onderzoek naar mobiliteit en migratie. Wij stellen hierna een 
definitie voor van deze begrippen die voor deze studie moeten gelden. 
Onder mobiliteit verstaan wij hier het zich verplaatsen van apothekers-leerlingen 
of apothekers uit hun eigen stad of plaats naar een andere; dit, in éénzelfde poli
tieke eenheid gelegen plaats, zoals hier een deel van het hertogdom Brabant en 
het graafschap Vlaanderen tijdens het Oud Regime, dus vóór de Franse Revolutie. 
Ook moeten hierin begrepen worden de apothekers-leerlingen die voor een 
bepaalde tijd bij een meester apotheker in het buitenland gaan studeren met de 
daadwerkelijke bedoeling terug naar het geboorteland te keren, één keer de leer
tijd afgesloten. De mobiliteit van de leerling-apothekers uit zich dus hoofdzakelijk 
tot het in de leer gaan in een andere stad, zowel in het eigen land als in het bui
tenland. 
Onder migratie verstaan wij immigratie en emigratie. Het is het zich definitief ver
plaatsen en vestigen naar en in een andere politieke eenheid dan de zijne. De 
territoriale entiteit waaruit de apothecaris vertrekt is bepalend voor de term. 
Indien het vertrekpunt, bijvoorbeeld Frankrijk, Italie, Duitsland, Spanje, Portugal 
enz. is, en de vestigingsplaats, bijvoorbeeld Brugge, Gent of Antwerpen, spreekt 
men van immigratie, terwijl emigratie precies het omgekeerde is. Een voorbeeld 
hiervan is de emigratie van talrijke landgenoten die op het einde van de l6de 

eeuw de Zuidelijke Nederlanden verlaten. 
De twee begrippen mobiliteit en immigratie worden in het eerste deel van onze 
bijdrage gedocumenteerd; in een tweede deel komt de migratie aan bod in de 
vorm van emigratie. 
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(1) Deze studie is een vertaling en 
ook een grondig vermeerderde ver
sie van de Franstalige lezing die wij 
destijds op het voorjaarscongres 
van de Kring voor Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux 
gaven te Tournai (Doornik) op 17 
mei 1998 en waarbij alle recente 
vondsten in verband met het 
onderwerp werden ingelast. 
(2) Een van de eerste prosopografi-
sche studies die mij bekend is en 
die gegevens brengt over mobiliteit 
en migratie is deze van G. Otto, 
Die Apotheken und Apotheker Kur-
lands (Mittau, J.F. Steffenhagen u. 
Sohn, 1915). 
(3) Gelijk te stellen met de zoge
naamde kramerstheorie van R. 
Schmitz & R. Simon, "Thesen zu 
Ursprung und Entwicklung der Lai-
enpharmazie in der Sekundarlitera-
tur dargestellt am Beispiel Zürichs" 
in: Pharmazeutische Zeitung 127 
(1982) 1579-1586. 
(4) L.J. Vandewiele, Geschiedenis 
van de farmacie in België (Beveren, 
Orion, 1981) 128-130: Hoe kwamen 
de eerste apotekers in onze streken? 
Wie? Waar? Wanneer? 
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(5) Terloops wil ik hier verwijzen 
naar mijn bijdrage over "Henric 
Brant, apothecaris te Arnhem (1355 
tot circa 1422)" in: Pharmaceuti-
sche Weekblad 131-14 (1996) en 
later in een andere versie in: Arn
hem de Genoeglijkste 17-1 (1997) 
37-40, die voor de Noordelijke 
Nederlanden de immigratie van 
apothecaris Brant uit Keulen naar 
de 'hoofdstad' van het Gelderse 
hertogdom Arnhem documenteert. 
(6) D.A. Wittop Koning en A.I. 
Bierman, "Apotheekvestigingen in 
Nederland. 1. De periode tot 1800" 
in: Pharmaceutisch Weekblad 129 
(1994) nr. 11, 265-276. 

We kunnen in deze studie enerzijds gegevens bieden die de grote steden betref
fen maar ook de kleinere centra. Voor de emigratie anderzijds doen hier de toe
vallig bewaarde en gevonden documenten over de uitwijksteden dienst als 
geografisch vastgelegd onderzoeksmateriaal. 
Uit ons onderzoek komt naar voor dat een aantal apothecarissen niet heel hun 
leven lang op één plaats leefden en hun beroep uitoefenden. Bepaalde redenen 
waarop wij hieronder terug komen noopten hen tot emigratie. In de regel echter 
verlieten ze het rurale herkomstgebied voor een nabijgelegen stad, ze gingen in 
hun geboortestad bij een meester inwonen en leerden er het vak. Evenzo gingen 
ze in de leer in andere steden en zelfs in het buitenland. 
Om een idee te krijgen van de omvang van mobiliteit en migratie moest dus eerst 
het onderwerp door de samengebrachte gegevens uit alle bronnen en literatuur 
gedocumenteerd worden. Het voorhanden zijnde en gevonden archiefmateriaal is 
meestal ongelijk van kwaliteit en beantwoordt niet altijd onze vraagstelling op 
genoegzame wijze. Net zoals Vandewiele in 1981, zullen we hier ook de stad of 
localiteit als vertrekpunt moeten nemen. Het stedelijke vertrekpunt lijkt ons niet 
alleen practisch, maar wordt ook historisch gerechtvaardigd door de politieke 
structuur van het Ancien Régime en de toenmalige wijze van de beoefening van 
de farmacie. In de politiek speelde de stedelijke autonomie een belangrijke 
tegenpool tegenover de centralistische staat. Uit farmaco-historisch oogpunt is na 
het corporatief stelsel dat het apothekersberoep kenmerkte van de late middel
eeuwen tot helft van de 17de eeuw, het ontstaan der stedelijke Collegia Medica in 
de Zuidelijke Nederlanden sinds circa 1640 het belangrijkste element. Het locale 
vertrekpunt laat ons tenslotte door zijn kleinschaligheid toe alle kenmerkende 
trends naast elkaar te leggen en te vergelijken. 
In voorliggende studie hebben wij ons zowel qua tijdspanne als geografisch wil
len beperken. Wij houden ons aan de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, 
welbepaald de periode 1200 tot aan de Franse Revolutie, en aan het vroegere 
graafschap Vlaanderen en hertogdom Brabant voor zover deze thans in de 
geografische omschrijving of politieke bepaling liggen van ons huidig Vlaanderen 
in het tegenwoordige België. Uitzondering vormt het opnemen van een stad uit 
het deel van Vlaanderen dat voor ons in de 17de eeuw aan Frankrijk verloren 
ging (een tot hiertoe nauwelijks aangeraakt farmaco-historisch onderwerp). Een 
deel van Brabant, namelijk Noord-Brabant, de huidige Nederlandse provincie, 
werd niet in onze studie betrokken (5). 
In de eerste plaats vielen de beschikbare gepubliceerde werken waarover de far-
maciehistoricus kan beschikken eerder mager uit en dat noopte ons tot onder
zoek in allerlei publicaties, tjidschriften, bronnenpublicaties en inventarissen. 
Om de migratie en mobiliteit der apothecarissen uit het Ancien Régime op te 
sporen vetrekken wij dus vanuit de steden, de enige plaatsen waar apothecaris
sen toen hun beroep konden uitoefenen. De stedelijke bevolking vormde toen 
immers de economische basis voor het apothekersberoep. Hier verwijzen wij in 
dit opzicht naar de thesis van Bierman en Wittop Koning (6). 
Onze steden kenden sinds de late middeleeuwen een steeds toenemende instro
ming van nieuwe inwoners, die na het verkrijgen van de stadsrechten poorters of 
stadsingezetenen werden. Deze nieuwe burgers kwamen niet alleen uit de omlig
gende dorpen en andere steden, maar in sommige gevallen zelfs uit ver afgele
gen streken of het buitenland. Aangezien men het poorterschap moest kopen 
werden speciale registers aangelegd waarin men de namen van de inwijkelingen 
schreef. In het beste geval bevatte het inschrijvingsprotocol ook familiale gege
vens, zoals de naam van de vader, het beroep, de naam van de echtgenote en de 
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kinderen, de plaats van herkomst, de naam van de burger bij wie men zich eerst 
in de stad vestigde (met beroep en adres), het betaalde bedrag en de datum. In 
werkelijkheid beperkten de gegevens bij de inschrijving zich veelal tot de meest 
summiere inlichtingen zodat wij thans als geïnteresseerden in de beoefening van 
de farmacie in deze bronnen zonder twijfel veel moeten missen wanneer er al in 
de eerste plaats het beroep van de inwijkende apotheker niet werd aangegeven. 
De poortersboeken zijn dus in de tweede plaats de aangewezen bronnen voor 
onderzoek betreffende migratie en mobiliteit. Deze zijn logischerwijze nog altijd 
bewaard in het desbetreffende stedelijk archief indien ze niet door rampen (bran
den, oorlogsomstandigheden) vernietigd werden. In dat laatste geval en bij het 
ontbreken van ambtelijke dubbels die op een andere plaats worden bewaard 
(zoals in het Algemeen Rijksarchief te Brussel), moeten we van een catastrofe 
spreken en van een historisch vacuüm. Gelukkig zijn de meeste poortersboeken 
doorgaans bewaard gebleven en/of bestaan er goede (partiële) tekstedities van. 
Voor de afbakening op stedelijk gebied is onze keuze tot hiertoe noodgedwon
gen gevallen op de volgende grote centra: Antwerpen, Brugge, Gent en Meche-
len. Hierbij komen dan nog een aantal kleinere steden aan bod zoals Diest, 
Nieuwpoort, St.-Winoksbergen en Tielt. Zowel bij de onuitgegeven als uitgege
ven poortersboeken hebben we blad voor blad of naam voor naam de documen
ten moeten nakijken op het beroep apothecaris. Hulpmiddelen zoals lijsten van 
namen en van plaatsen, beroepen e.a. zijn meestal niet aanwezig. 
Alleen bij Jamees, die de Brugse poortersboeken bewerkte en die de jaren 1281 
tot 1478 betreffen, komt alleen in het eerste volume een klapper voor op de 
beroepen (7). 
Voor wat Antwerpen betreft hebben wij de beschikbare poortersboeken gecon
sulteerd, namelijk de registers lopend van 1533 tot 1633- Hiervan zijn vereenvou
digde lijsten gemaakt die gepubliceerd werden (8). 
Voor de stad Gent kunnen we terugvallen op de bewaarde registers uit jaren 
1477 tot 1492 en 1542 tot 1796. De editie ervan werd in één boekdeel verzorgd 
door Johan Decavele (9). Marcel Cocken publiceerde in 1975 de Mechelse poor
tersboeken die de periode 1346 tot 1795 beslaan (10). Voor Sint-Winoksbergen 
zijn de indices op de poortersboeken in 1968 uitgegeven door Thérèse Vergriete, 
stadsarchivaris en -bibliothecaris van die stad (11). De poortersboeken van Diest 
werden nog niet uitgegeven. Voor Tielt benutten wij o.a. het werk van Tanghe 
over de Tieltse poorters (12). De gegevens betreffende Nieuwpoort werden uit 
twee bronnen gecollationeerd. 
In de derde plaats komt dan een enorme verscheiden massa aan de meest gedi
versifieerde archiefdocumenten in aanmerking die hun ontstaan vonden in de 
politieke, stedelijke en religieuze instellingen van het Ancien Régime. 
Een belangrijke bron voor ons onderwerp die hier op de eerste plaats vermeld 
dient te worden zijn de archieven van de stedelijke Collegia Medica. Niet elke 
stad bezat een dergelijk medische vereniging. Voor onze geografische afbakening 
waren de Collegia Medica van Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent van belang. 
Deze Collegia Medica in Vlaanderen en Brabant ontstaan in het begin van de 17de 

eeuw en rukten de apothecarissen los uit de nering van de kruideniers en kra
mers waar ze tot nog toe hadden deel van uitgemaakt. Dit kwam omdat ze te 
weinig in aantal waren om zelf een onafhankelijke nering of ambacht te vormen 
(13). Voor deze bijdrage hebben we speciaal nog niet bestudeerd en gepubli
ceerd archiefmateriaal van het Gentse Collegium Medicum gebruikt. 
De vraag van "hoe zijn de eerste apothekers in onze streken gekomen ?" werd 
indertijd beantwoord met het aanduiden van drie wegen waarlangs deze zich in 

(7) A. Jamees, Brugse Poorters 
opgetekend uit de Stadsrekeningen 
en ingeleid door A. Jamees Assistent 
bij het Rijksarchief te Antwerpen. 
Deel 1: 1281-1417. Deel 2: 1418-
1478. Deel 2.2: 1418-1478. 3 delen 
(Handzame, Familia et Patria, 1974-
1980). 
(8) Antwerpse Poortersboeken, 
1533-1712. 4 delen (Antwerpen 
1978). 
(9) J. Decavele, Poorters en Buiten
poorters van Gent 1477-1492, 
1542-1796. Inventarissen gepubli
ceerd door het Archief (Gent, 
1986). 
(10) M. Koeken, De gekochte poor
ters van Mechelen (1400-1795) 
(Handzame, Familia et Patria, 
1975). 
(11) Th. Vergriete, Indices op de 
poorterboeken van St.-Winoksber
gen 1389-1789 (Handzame, 1968), 
voortaan afgekort als Indices. 
(12) R.A. Tanghe, De poorters van 
Tielt van voor 1550 tot 1614 (Tielt, 
1985). 
(13) C. De Backer, "Een verklaring 
van geneesheer Joannes Minten uit 
Diest voor chirurgijn Jacobus Clercx 
uit Lummen in 1665" in: Oost-Bra-
bant, XXXIX-1 (2002) 20-31, schetst 
kort de algemene toestand 
betreffende de neringen van zowel 
kramers, kruidenierg^en meerse
niers, alsook^van de de Collegia 
Medica waarvan onze oude apothe
carissen achtereenvolgens leden 
zijn geweest. Bij deze bijdrage 
dient nog bij de namen der chirur
gijns te Lummen toegevoegd te 
worden: Philips Moons fs. Michiel 
uit 1598. 
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(14) ld., Geschiedenis...o.c., 127-
129. Zie ook p. l 6 l . 
(15) LJ- Vandewiele, Geschiede
nis. ..o.c, 127 en 194-195 en de 
bronnen hieronder onder de hoof
ding Brugge geciteerd. 
(16) ld.,"De oudste gegevens over 
de apothekers in België" in: Phar-
maceutisch Tijdschrift voor België 
30 (1953) 134-138, voortaan afge
kort als PhTB of FTB; ld., Geschie
denis...o.c, l 6 l . 
(17) D. Nicholas, The Metamorpho-
sis of a médiéval City. Ghent in the 
Age of the Arteveldes 1302-1390 
(Leiden, 1987), 183 en 322; C. De 
Backer, "Vroegste ontstaan en ont
wikkeling van het apotekersberoep 
in Vlaanderen, voornamelijk te 
Gent", in: Academiae Analecta. 
Mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van Bel
gië, Klasse der Weienschappen 45, 
nr. 3, Brussel, 1983, 65-88.; ld., Far
macie te Gent in de late middeleeu
wen. Apothekers en receptuur. Mid
deleeuwse studies en bronnen XXI 
(Hilversum 1990), 29-33 en 54-58; 
ld., "Martin van Sycleer", in: Natio
naal Biografisch Woordenboek 8, 
Brussel, 1979, kol. 762-764. 
(18) LJ. Vandewiele, Geschiede
nis...o.c, vermeldt als eerste 
bekende Antwerpse apothecaris 
Wencelijn van Mechelen uit 1449 
(en in 1962 ontdekt door J. Ghyssa-
ert). Een wijds opgevat heuristisch 
onderzoek naar Apothekers in de 
Scheldestad is dus hoogst welkom. 
(19) C. De Backer, "Nieuwe...VI. 
Brugge, Gent, Mechelen en Sint-
Gillis-Waas" in: Farmaleuven-info 
19, 2 (1996) 25-31. De titels van 
deze artikelenreeks worden hier 
voortaan afgekort tot "Nieuwe..." 
gevolgd door het Romeine nummer 
en de behandelde steden. De naam 
Azenier is mogelijk een verneder
landsing van Alessandro Asiniero of 
iets dergelijks. 
(20) In de catalogus Sint-Janshospi
taal Brugge 1188/1976. Tentoon
stelling georganiseerd door de Com
missie van Openbare Onderstand 
van Brugge 5 juni-31 augustus 
1976, 2 delen (Brugge, 1976) deel 
I, 147 lezen we: aangetrokken door 
de roem van Brugge kwamen ook 
apothecarissen uit den vreemde 
zich in de stad vestigen. Zoals we 
verder zullen vaststellen voor de 
hele periode der late middeleeu
wen, beantwoordt dit meervoud 
niet aan de vastgestelde feiten (er 
werd tot hiertoe slechts één immi
grant gevonden); verder is het de 

de Lage Landen hebben gevestigd. Dit was primo door inwijking; secundo door 
evolutie waarmee overgang van kruidenier tot apotheker wordt bedoeld; en ter
tio door wat de auteur overdrachtelijk generatie* spontanea noemde, waarmee het 
zelfstandig en laattijdig ontstaan van apothekers op het platteland werd verstaan 
(14). 
De stelling over de inwijking uit het buitenland is gebaseerd op het feit dat tot 
voor een twintigtal jaren in de farmaco-historische literatuur enkelen van de klei
ne schare van de oudste met name bekende apothekers voor het huidige Belgi
sche grondgebied inwijkelingen waren uit Frankrijk of Italië. Het ging hier in 
feite slechts om twee apothekers. De eerste was Petrus apothecarius de Monpel-
lier. Hij werd aldus genoemd in de Brugse gepubliceerde stadsrekeningen uit 
1284-1285 en werd ingeschreven als nieuwe poorter komende uit de bekende 
universiteitsstad in Zuid-Frankrijk (15). De tweede was de in Gent werkende apo
thecaris Martin van Sycleer van Pavije. Pavije is de Middelnederlandse benaming 
van de Italiaanse stad Pavia (16). Martin van Sycleer van Pavije, ook nog met de 
verduidelijking den Lombaerd genoemd, was al te Gent aanwezig in 1377 en 
blijkt ook van Joodsen bloede te zijn geweest (17). 
De aanwezigheid van deze twee immigranten-apothecarissen in onze twee 
Vlaamse steden liet destijds bij sommigen en bij gebrek aan direkt verdergezet 
bronnenonderzoek, mogelijk de verwachting ontstaan dat er nog meer dergelijke 
apothekers uit Frankrijk en Italië zouden ontdekt worden. 
Een door mij sinds een twintigtal jaren onafgebroken oplettendheid voor andere 
13de of I4de eeuwse inwijkelingen-apothecarissen in onze steden heeft tot hiertoe 
alleen maar een relatief onbevredigend resultaat opgeleverd. Slechts twee apo
thekers konden na de eerste twee genoemde apothecarissen gevonden worden. 
Het zijn Jan de Vile Noeùe apoticaris in Gent rond 1400 en Sander Azeniers te 
Mechelen op het einde van de 15* eeuw. Daarentegen waren vondsten van tot 
hiertoe onbekende apothecarissen uit onze eigen streken niet onbeduidend. 
Deze stand van zaken heeft als gevolg dat men eigenlijk het voorkomen van 
deze weinige immigranten als een rariteit moet beschouwen. Dit betekent met 
andere woorden een substantiële reducering van het belang van de inwijkings-
theorie. Een relatieve kleinschalige maar chronologisch later te situeren uitzonde
ring geldt alleen voor het I6dl! eeuwse Antwerpen. Ons onderzoek leverde hier 
overigens ook slechts een kleine oogst uitheemse apothecarissen. We zien echter 
duidelijk dat het om een tijdelijk economisch verschijnsel uit de l6de eeuw gaat 
waarbij enkele weinige Italiaanse en één Portugese apotheker samen met een 
paar Duitse collegae uit het grensgebied zich in die al late periode in de stad ves
tigden. Gegevens uit de Middeleeuwen echter zijn voor die stad niet beschikbaar 
aangezien bij mijn weten hieromtrent zelfs nog helemaal geen farmaco-historisch 
onderzoek is geschied (18). Voor Mechelen is tot hiertoe slechts een enkele 
(opnieuw een laattijdig gearriveerde) immigrant dank zij de poortersboeken te 
ontdekken op het einde van de 15de eeuw, de reeds hierboven genoemde Pië-
montees Sander Azeniers (19)-
Voor het verschijnsel mobiliteit en migratie dat optreedt bij de eerste vraagstel
ling, werd destijds echter nog geen verklaring gezocht (20). Duidelijk is bij de 
mobiliteit naast studiedrang en een zeker beroepsidealisme, de economische wel
vaart een motivatie; we zien zelfs later, dat de mobiliteit verder in de hand 
gewerkt wordt door de juridische bepalingen die door de Collegia Medica wer
den uitgevaardigd. Dit had te maken met de verplichting om bij verschillende 
meester-apothecarissen in de leer te gaan. Dit verschijnsel is niet nieuw, slechts 
een gecodificeerde bevestiging van wat eigenlijk al sinds vroeg als gewoonte-
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rechtelijke geplogenheid in de schoot van de nering der kruideniers of kramers 
leefde en aanvaard werd. Ook politieke en confessionele factoren hebben tot een 
andere vorm van mobiliteit geleid, namelijk de migratie - naar gelang het gestel
de standpunt als emigratie en immigratie te beschouwen - en werden in 1981 
ook nog niet in de onderzoeksresultaten betrokken. 
Aan de hand van een aantal steden geven we hierna een overzicht van wat wij 
over mobiliteit en migratie (immigratie en emigratie) konden vinden. De drie ste
den in het buitenland (Keulen, Londen en Vlissingen "die buiten onze geografi
sche afbakening liggen en die in deze studie aan bod zullen komen in een twee
de afsluitend onderdeel) documenteren de emigratie. Hier ligt de conclusie al 
duidelijk voor de hand: de gevonden gegevens omtrent de emigratie van enkele 
Brabantse apothekers rond 1568 en 1584 worden duidelijk gekenmerkt door poli-
tiek-godsdienstige factoren. 

II. Mobiliteit en migratie in de stedelijke entiteit. 

II. Ï.Aalst. 

Over de farmaciegeschiedenis te Aalst is nauwelijks iets gepubliceerd (21). Van 
twee Aalsterse candidaat-apothecarissen weten we echter dat ze in de leer gingen 
te Duinkerke dat toen al niet meer bij Vlaanderen behoorde maar veroverd was 
door Frankrijk. Op 10.09-1785 schreef Jacques de Wulf zich in als leerling bij apo
thecaris Henri Coppin te Duinkerke (Dunkerque) (22). Op 18.08.1787 ging 
Benoît Piens bij dezelfde apotheker in de leer. Piens was toen 18 jaar oud (23). 
Zie verder onder Brussel voor de 4 Aalstenaars (3 apothekers en 1 apothekers-
knecht) die aldaar voor het Collegium Medicum hun examens aflegden tussen 
1707 en 1742. 

II.2. Antwerpen. 

Wij vonden slechts drie Italiaanse apothekers in de lijsten van de nieuwe Ant
werpse binnenpoorters. Het betreft vooreerst Josepho de Bryppio, zoon van Den
ijs, komende uit Milaan, die zich op 13 februari 1534 te Antwerpen inschrijft en 
daarbij het beroep van apothecaris opgeeft en terzelfdertijd dat van confiseur of 
suikerbakker (24). Hij wordt niet vermeld door Aernouts (25). Uit Cremona 
afkomstig was Giovanni-Baptista Quertia, zoon van Giovanno-Petro, die zich op 
17 december 1558 inschrijft als nieuwe poorter (26). Aernouts geeft alleen de 
voornamen Jan Baptista en steunt zich hierbij op de meerseniersrekening uit 
1559, de enige door haar opgevoerde bron. Uit Urbino komt op 4 februari 1541 
apothecaris Jacques Robert, zoon van Galeoet (27). Bij Aernouts wordt hij ook als 
Jacques Ghallart genoemd waarbij de meerseniersrekeningen de bron zijn. 
De poortersboeken van de stad leveren nog een aantal apothecarissen uit de aan
grenzende Duitse landen op. Gillis de Moermeester uit Duiken op 13.02.1534 
(28); Marcus Antonius Claphouwers fs (fs=afkorting voor filius, zoon) Franchois, 
uit Keulen, 19.01.1629 (29); Arnout Sleytanius, uit Keulen (Köln), 1.01.1628 (30). 
Uit Frankrijk kwamen: Cornelis Scrieck, fs Cornélius uit Kamerijk (Cambrai) op 
2.04.1541 (31) en Christoffel Damiens fs Denis, uit Atrecht (Arras), 16.9.1580 (32). 
Uit de Noordelijke Nederlanden kwamen: Dire Vinckenborch fs Fredrick, uit Alk
maar, 22.12.1617 (33); Peeter de Vogel uit 's Gravenhage, 12.06.1654 (34). 

vraag of ook de roem de inwijking 
van de ene gevonden apothecaris-
inwijkeling kan verklaren. 
(21) C. De Backer, "Nieuwe...I. 
Aalst, Kortrijk en Oostende" in: Far-
maleuven-info 17-2 (1994) 34-39; 
ld., "Nieuwe...IX. Aalst, Maaseik, 
Mechelen, Oostende en Ronse" in: 
Farmaleuven-info 20-3, (1997) 42-
47. Dank zij de recente ontsluiting 
der schepenakten door W. Vernae-
ve, Regesten op de wettelijke passe
ringen van de stad Aalst, 3 delen 
(Aalst, 2001-2002) en de jaren 1700 
tot 1714 omvatten, kon ik een aan
tal tot hiertoe onbekende Aalsterse 
apothecarissen op het spoor 
komen. Een bijdrage van onze hand 
"Apothekers te Aalst tijdens de 18dc 

eeuw" is in druk. 

(22) Deze Coppin is verwant met 
apothecaris Jacques Coppin van 
Duinkerke die in 1708 trouwde met 
de enige dochter van de Vlaamse 
barokdichter Michiel de Swaen, die 
in de stad Duinkerke stadschirurgijn 
was. Zijn neven, afstammelingen 
van zijn jongste broeder Lodewijk, 
waren apothekers in de Kroon-
straat. Een nagenoeg ongekend 
gegeven in de farmaco-historische 
literatuur! Cfr. M. de Swaen, 
Werken. Uitgegeven door Dr. V. 
Celen met de medewerking van Dr. 
C. Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe 
(Antwerpen, De Sikkel, s.d.) dl I, 
xxxii-xxxiii. In de kloosterkerk van 
de Duinkerkse paters Kapucijnen 
werd in 1776 JJ. Coppin, apotheker 
van de admiraliteit begraven. Zie 
hierover: P. Hildebrand, De Kapu
cijnen in de Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik. Deel V. De 
Vlaamse kloosters (Antwerpen, 
1950) 352. 

(23) E. Leclair, Histoire de la phar
macie à Dunkerque de 1631 à l'an 
XI (1803). Société d'études de la 
province de Cambrai 23 (Dunker
que, 1927). 
(24) Antwerpse Poortersboeken I, VS 
142 (=142»= Vierschaar), 32; A. 
Heckmann, Grosses 
Konditoreibuch. 2Aufl. (Nordhau-
sen, H. Killinger, s.d. [ca. 1920D, 1. 
Heekman schrijft in de inleiding dat 
de zelfstandige Lebzelter alsook de 
pasteibakkers en de apothekers 
zich met het maken van Konditor-
waren, insbesondere Zuckerwaren, 
Konserven und Konfitüren aller Art, 
beschaftigten. Spater gingen die 
Arbeiten ganz auf die Konditoren 
über (...]. Lebzelter zijn makers van 
Lebzelt, een stroopkoek. 
(£eb=zoet). Rumpolt deelt ons mee 
dat allerlei confectiones met suiker 
eigenlijk in de apotheek worden 
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klaar gemaakt. Cfr. Marx Rumpolt, 
Ein new Kochbuch (Francfort am 
Mayn, M. Rumpolt & S. Feyera-
bendt, 1581) Facsimile reprint ver
schenen mit einem Nachwort von 
Dr. M. Lenner (Hildesheim • New 
York, 3/1980) ff. CLXXIX r-v. Met 
deze confectiones zijn tragien (dra
gees) bedoeld die in de late middel
eeuwen op recepties door het stads
bestuur werden aangeboden. Cfr. C. 
De Backer, "Een Gents recept uit de 
l6dt ' eeuw om "tragien" te maken" 
in: Scientiarum Historia 20 — 1-2 
(1994), 71-76. Aanvullende gege
vens over de Gentse apothecaris 
Boudin vanden Steene, leverancier 
van tragien in: ld., "Geneeskundige 
zorgen en voeding voor de cister-
ciënzerinnenabdij Terhagen in Axel
ambacht (Zeeuws-Vlaanderen) tus
sen 1499 en 1509" in: Bulletin voor 
Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux (voortaan als Bulletin 
geciteerd) nr. 100, 50 (2001), 26-44. 

(25) R. Aernouts, "Antwerpse Apo
thekers 1516-1623", in: Antwerps 
Farmaceutisch Tijdschrift 44 (1966-
12). 
(26) Antwerpse Poortersboeken I, 
VS 147, 49 
(27) Ibid., I, VS 143, 36. 
(28) Ibid., I, VS 142, 5. Op 9.7.1632 
schreef zich te Gent als nieuwe 
poorter in de chirurgijn Coenraet de 
Moermeestere, uit Dulcke in het lant 
van Gulick (=Jülich) heeft gewoond 
in Antwerpen & Brussel dan Temse. 
Cfr. J. Decavele, Poorters...oc, 135, 
nr. 1389- In 1578-1597 was een Jan 
de Moermeester apothecaris te 
Gent. Cfr C. De Backer, "Drie reke
ningen van de Gentse apothecaris 
Govaerd Janssens voor de abdij 
Baudelo uit 1586-1591" in: Far
maceutisch Tijdschrift voor België 
(voortaan afgekort als FTB) 72, 3 
(1995) pp. 22-28. Jan de Moermees
ter leverde ook medicijnen voor de 
familie van hertog Casimirus sinds 
december 1578. 
(29) Antwerpse Poortersboeken., IV, 
VS 155, 52. 
(30) Ibid, IV, VS 155, 38. 

I, VS 144, 18. 
II, VS 151, 63. 
IV, VS 154, 53. 

(34) Ibid, IV, VS 156, 90. 
(35) Ibid, I, VS 142, 45. 
(36) Ibid, I, VS 145, 15. 

I, VS 146, 22. 
I, VS 146, 49. 
II, VS 148, 19. 
II, VS 148, 63; R. Aer

nouts, o.c, in: Antwerps Farmaceu
tisch Tijdschrift AA (1966-12) 2-8. 
(41) Antwerpse Poortersboeken II, 
VS 151, 2. 

(31) Ibid, 
(32) Ibid, 
(33) Ibid, 

(37) Ibid.. 
(38) Ibid, 
(39) Ibid, 
(40) Ibid, 

Voor wat de herkomst nog uit meer dichtbij gelegen regionen betreft (Hengou
wen, Brabant zelf) zijn te noemen: Antoine Palet, fs Paschier, uit Mons (Bergen) 
op 8.031538 (35); Coenraet Berwouts fs Peeter, uit Hoegaarden op 30.10.1545 
(36); Jan Inghelrans fs Jan uit Mechelen op 2.05.1550 (37); Antonius Persoons fs 
Peeter uit Mechelen, 10.05.1553 (38); Conrad de Witte fs Conrad uit Leuven, 
20.06.1560 (39); Frans van Vissenaken fs Peeter uit Tienen, 16.04.1563 (40); 
Adriaen Belincx fs Jan, uit Bergen-op-Zoom, 11.02.1575 (41); Jacques de Winde 
fs Jan, uit Tienen, 24.03.1581 (42); Engelbert de Vriese fs Franchois, uit Brussel, 
7.04.1590 (43). 
Apothecaris Anthony Wymeest uit Gent staat in de Antwerpse meerseniersreke-
ningen van 1590-1591 vermeld als nieuw ingeschrevene. Onder de corrupte 
naam Anthoni Wemers staat hij pas in 1601 ingeschreven in de poortersboeken 
en komt hij voor in de lijsten der Antwerpse apothekers die door A. Van Sche-
vensteen en R. Aernouts werden opgemaakt. Wij nemen aan dat Wymeest en 
Wemers zowel (toenmalige) fonetische optekeningen als foutieve paleografische 
lezingen zijn van de echte familienaam van deze apothecaris, die ik als het apo-
thekersgeslacht Van Wymeersch archivalisch sinds 1498 kon achterhalen (44). 
Nog meerdere inwijkelingen-apothecarissen zijn: Jacobus Lootkens fs Jan, uit 
Herentals, 8.06.1595 (45); Adriaen van Landtwijn fs Adriaen, uit Mechelen, 
6.04.1607 (46). Over deze apothecaris vinden we in de bronnen ook de grafie 
Lanvijn. Adriaen Lanvijn was in 1607 gehuwd met Maria Boudaen, enige dochter 
uit het huwelijk van twee telgen van de belangrijke koopliedenfamilies Boudaen 
en Bachilliers. Dit jaartal 1607 brengt geen veranderingen mee voor de tot nu 
gekende jaren waarin deze apothecaris werkzaam was. In dat jaar komt hij in de 
rekeningen voor van de nering der Antwerpse meerseniers waarin de apotheca-
rissen waren opgenomen. In 1613 is hij nog steeds werkzaam als apotheker (47). 
Voorts vestigden zich'.in de stad nog: Jan van Liederden fs Jan, uit Doornik, 
16.11.1607; Andries Cobbe, uit 's-Hertogenbosch, 1.03-1624 (48); Adriaen van 
Roren, uit 's-Hertogenbosch, 23.01.1626 (49); Jan Heukens fs Lieven, uit Gent, 
28.08.1626 (50); Joos Francken fs Pauwei, uit Beringen, op 22.12.1626 (51); Pee
ter de Smidt uit Brussel, 10.5.1630 (52); Antonis Desmaret uit Mechelen, 
29.08.1642 (53); Merten Dielkens uit Halle, 21.08.1643 (54); Adrianus David uit 
Mechelen, 9.12.1661 (55); Domenicus de Grauw uit Mechelen, 5.10.1674 (56); 
Petrus van Spithael uit Mechelen, 12.02.1703 (57); Norbertus-Jacobus de Bie uit 
Lier, 20.08.1707 (58). Voor twee apothecarissen, Jacques van Helvort poorter op 
19-06.1658 (59) en Judocus Parijs op 4.02.1693 (60) hebben we geen gegevens 
qua hun herkomst. 

II.3- Brugge. 

De eerste en oudste apothecaris die wij te Brugge tot hiertoe kennen is zoals 
hoger vermeld Petrus apothecarius de Monpelier (=Mompellier). Hij wordt ver
noemd als inwijkeling in de stadsrekeningen van het boekjaar 1284-1285 en wel
bepaald op 27.06.1284. Hij betaalde 40 deniers voor zijn inschrijving samen met 
nog twee andere lotgenoten uit zijn stad: Johannes de Sumène de Monpelier en 
Petrus Reimout de Monpelier. Petrus was een directe tijdsgenoot van de Brugse 
stadsdokter magister Andree, phisicus, die in de rekeningen van 1283 tot 1298 
voorkomt. 
De uitgave van het betreffende deel der stadsrekeningen werd in 1965 verzorgd 
door Carlos Wijffels en J. De Smet (6l). Vervolgens kan men bij Vandewalle 
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gegevens vinden over kruideniers en apothekers voor de periode 1304 tot 1796 
(62). 
Voor wat echter de poortersboeken betreft, konden wijzelf in het eerste deel van 
Jamees (1974) voor de periode 1281 tot 1417, slechts één inwijkeling vinden in 
de persoon van meester Diederic van Brunsewijc, apoticaris uit Utrecht die op 
26.03-1357 bij een zekere Jan Waven onderdak vindt (63). 
De jaren 1417 tot 1478 leveren ons geen enkele vreemde apotheker op die zich 
te Brugge vestigt. Apothecarius Petrus de Monpelier uit 1284 is dus blijkbaar de 
enige immigrant te Brugge gedurende de hele late middeleeuwen. 
Schouteet behandelt niet alleen de buitenpoorters maar ook de borgen en somt 
een aantal apothecarissen en kruideniers op (64). De apothecarissen-borgen 
moesten domicilie toestaan aan de buitenpoorters. Dit zullen dan wel meest leer
lingen zijn geweest die bij een Brugse meester introkken. 
Het eindresultaat komt er op neer dat in de door Jamees, Vandewalle, Schouteet, 
Wijffels en consoorten behandelde tijdspanne in totaal dus slechts één buiten
landse apotheker aan te wijzen is! 

II.4. Brussel. 

Voor wat de geschiedenis van de farmacie te Brussel betreft moet nog voor de 
laat middeleeuwse periode en de l6de eeuw veel archivalia onderzocht worden. 
De studie van Broeckx ligt wel voorhanden maar dient nog verder uitgebreid te 
worden qua details inzake migratie en mobiliteit. Voor de 17de en 18de eeuw 
beschikken we over de namen en veelal over gegevens betreffende de herkomst 
van de apothecaris-leerlingen die na de afsluiting van hun leertijd voor het Colle
gium Medicum van Brussel hun examens als apothecaris aflegden. 
Afkomstig uit Aalst zijn drie kandidaat-apothecarissen dié voor het Brusselse Col
legium Medicum hun examens met succes aflegden en alzo officieel als apothe
ker te Brussel aanvaard werden: Jacques François Foncier op 30.6.1707; Jean-
Baptist Bertrand op 22.1.1735 en Josse Antoine Meert op 9.8.1741. In 1742, 1753 
en 1773 was deze laatste zelf examinator van het Collegium Medicum Bruxellen-
se (65). 
Paul Stas uit Aalst kwam op 22.5.1742 als famulus herilis (66) bij de weduwe van 
de Brusselse apothecaris Guillielmus de Vos. Hij is blijkbaar boven die status niet 
uit gekomen, daar we hem achteraf niet terugvinden als afgestudeerde apotheca
ris. 
Uit Antwerpen afkomstig waren Jean-François de Vos (23-11-1668). Uit Avergem: 
Louis Ferdinand Isselstein (28.6.1777). Uit Brugge: Charles Isenbaert (27.7.1667), 
Guillaume de Dorpel (25.5.1679) en Baudouin Verhulst (10.10.1748). 
Uit Deschel (sic, Dessel?) François-Louis Willemse (7.6.1753). Uit Fontaine 1'Evê-
que: Nicolas François Philippi (14.10. 1732). Uit Gent: Josse d'Hamer (1.7.1701). 
Uit Hoogstraten: Jean-Pierre Leestmans (199-1747). Uit Leuven: Joannes Neyts als 
famulus herilis bij de weduwe van apothecaris Guillielmus de Vos (20.8.1733). 
Uit Lokeren: Jean François Destrooper (31-7.1783). Uit Mechelen twee famuli her-
iles, Jacques Ledivin (1749) en Jean-Emmanuel Desmares (12.7.1753). Uit Spa: 
Jean Gabriel vanden Bosch (9-12.1726). Uit Sint-Truiden: J. Hullens (september 
1771). Uit Tienen: Joannes Gillis (11.10.1731). Uit Zele: J. Fr. de Clippeleir, eerst 
als famulus herilis 9-10.1747, later als apothecaris, 14.9.1752. 
Van uit Henegouwen kwamen: Philippe-Joseph Fabre uit Mons (Bergen) eerst op 
4.6.1737 aanvaard als famulus en op 7.7.1742 definitief als apothecaris; Alexandre 

(42) Ibid., II, VS 151, 69. R. Aer-
nouts.. .o.c, ook genoemd als 
Jacob Van Winder. 
(43) Ibid., II, VS 152, 55. 
(44) R. Aernouts...o.c, 2-8; C. De 
Backer, Farmacie...o.c., 41-42, 45-
46, 48, 71. 
(45) Antwerpse Poortersboeken II, 
VS 152, 85. 
(46) Ibid., II, VS 152, 44. 
(47) R. Baetens, De nazomer van 
Antwerpens welvaart. De diaspora 
en het handelshuis De Groote tij
dens de eerste helft der 17d" eeuw. 
Historische Uitgaven Pro Civitate, 
reeks in-8°, nr. 45, 2 delen (Brussel, 
1976) I, 143, 273; II, 114 (met lijsten 
van specerijen en opgave van ver
koop- en aankoopplaats); R. Aer-
nouts, o.c. Wordt geciteerd als 
Lanuyn in 1607 (de letter u is ech
ter paleografisch identiek met de 
v). De grafie Lanvijn (1613) komt 
ook voor in de lijsten van A.F.C. 
Van Schevensteen, "Naamlijst van 
Antwerpsche geneesheren, chirur
gijns, enz., opgemaakt uit de voor
naamste fondsen van het stadsar
chief' in: Antwerpsch Archiefblad, 
2dc reeks 7 (1932) 2e afl., april. 

(48) Antwerpse Poortersboeken, IV, 
VS 155, 24. 
(49) Ibid., IV, VS 155, 34. 
(50) Ibid., IV, VS 155, 36. 
(51) Ibid., IV, VS 155, 51. 
(52) Ibid., IV, VS 155, 57. 
(53) Ibid., IV, VS 156, 28. 
(54) Ibid., IV, VS 156, 35. 

IV, VS 157, 36. 
IV, VS 158, 17. 

(57) lbid.,rv, VS 160, 6. 
(58) Ibid., IV, VS 160, 19-
(59) Ibid., IV, VS 157, 19. De plaats 
van herkomst is niet genoteerd. 
(60) Ibid., IV, VS 159, 4. 
(61) C. Wijffels & J. De Smet, De 
rekeningen van de stad Brugge 
(1280-1319) eerste deel (1280-1302) 
(Brussel, 1965) 102. 
(62) A. Vandewalle, Beknopte 
inventaris van het stadsarchief te 
Brugge, deel I: Oud archief (Brug
ge, 1979) 370. De auteur bemerkt 
dat er te Brugge tussen kruideniers 
en apothekers geen wezenlijk 
onderscheid bestond tot het einde 
van de l6de eeuw! Zie verder nrs 
215 en 365: 1610-1810; 365: apothe
kers van leper en van Rijsel. 
(63) A. Jamees, Brugse Poorters... 
o.c, 108. 
(64) A. Schouteet, Indices op de 
buitenpoorterboeken van Brugge 
1548-1788. II. De borgen en de 
domicilies vande buitenpoorters 
(Handzame, 1973) 187. In de Indi
ces vinden we namen en ves t i 
gingsplaatsen van apothecarissen 

(55) Ibid., 
(56) Ibid., 
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en crudenare met enige nieuwe 
gegevens. Guilliame Verplancke, 
apoticaris, vermeld door Vandewie-
le, Geschiedenis...o.c, 195 in 1576, 
maar bij Schouteet, p. 150 is nieuw 
dat hij reeds 11 jaren vroeger, nl. 
op 9-12.1563 nawijsbaar is en 
gevestigd in de Sieenstrate; Ibidem 
op 12.11.1575. Fransois de Maecke-
laere, apothequere, op 13.12.1576 
gevestigd in het huis genaamd '/ 
Scip op de markt (p. 90). Daneel 
Verplancke, apolhecaris, vermeld 
door Vandewiele (p. 195) voor het 
jaar 1590. Nieuw bij Schouteet (p. 
150) is dat hij nog werkzaam was 
in 1593. 
(65) A. Guislain, Contribution à 
l'Histoire de la Pharmacie en Belgi
que sous le Régime français (1794-
1814). Thèse [...] Faculté de Phar
macie de Strasbourg [...] 
(Bruxelles, 1959) 83 en passim ; Ici., 
"Les apothicaires bruxellois" in 
Revue de Médecine et de Pharmacie 
(Section de pharmacie) 1962-3, 1-
37, alsook in: Bulletin Cercle Bene
lux d'Histoire de la Pharmacie 31 
(1963) 1-37, m.n. 20ss en 15. 
(66) als famulus herilis: knecht van 
de meester, meesterknecht van de 
apothecaris of die bij diens wedu
we de apotheek leidt totdat een 
erkende apothecaris deze taak 
overneemt. Dit werd geregeld door 
de statuten (de leges en de décréta, 
wetten en uitvaardigingen) van het 
stedelijk Collegium Medicum. 
(67) Niet in de Biografische 
Index...o.c. 
(68) A. Guislain, Contribution à 
l'Histoire de la Pharmacie... o.c, 83; 
Id., "Les apothicaires bruxellois", 
o.c, 20ss; Ibidem, 1-37, m.n. 20ss 
en 15. 
(69) R. De Peuter, Brussel in de 
achttiende eeuw. Sociaal-economi
sche structuren en ontwikkelingen 
in een regionale hoofdstad (Brussel, 
1999) 126-129; A. Guislain, "Les 
apothicaires bruxellois", o.c. 1-24, 
m.n. 15 en 21. 
(70) C. De Backer, ."Nieuwe...V. 
Deinze en Diest", o .c , 6-9; ld., 
"Dokters, apothekers en chirurgijns
barbiers van het Elzenklooster te 
Zichem (1694-1794)" in: Oost-Bra-
bant XXXV, 3 (1998) 81-93; ld., 
"Een zalf- of apothekerspotje als 
reliekhouder in de Sint-Sulpitius-
kerk te Diest (1583)" in: Farmaleu-
ven-Info 22, 2 (1999) 50-51; ld., 
"Paulus apothecarius uit 1290, de 
oudste apotheker in Diest" in: Oost-
Brabant, XXXLX-1 (2002) 32-39. 

(71) Stadsarchief Diest (voortaan 
geciteerd als SAD) 25, 62. 
(72) SAD 1604, f. 62v. 

François Caroli (1.7.1750); Jean-François Demoulin uit Gembloux (28.9-1785). Uit 
Namur (Namen): Simon Ranson (6.5-1704) en Thomas-Joseph Limelette 
(9-7.1720). 
Uit Frankrijk en welbepaald uit Sedan kwam David Mariot op 30.1.1702. 
Uit de Noordelijke Nederlanden emigreerden naar Antwerpen: Pieter van Dielen 
uit het graafschap Gelderland op 29.11.1719 (67) en Gillius-Dominique de Vos 
uit Leeuwarden op 8.7.1737. Uit Kender (Zuidelijk Oost-Europa): Hesijche Vos 
(4.8.1701). Uit Cornelimunster Hyacinth Gilman (eerst als famulus herilis op 
31.5.1749 en vervolgens geslaagd als apothecaris op 23.6.1752) (68). 
Een recente studie brengt details aan het licht over apothecaris Guilliam De Dor
pere (alias De Dorpel), apotheker en vettewariër, maar ook succesvol groot-
graanhandelaar. Hij was gedoopt te Brugge in de Sint-Walburgiskerk op 9 juli 
1654 en week uit naar Brussel. Vanaf zijn vestiging begon hij zaken te doen als 
commissionair in de graanhandel. Op 29 maart 1684 werd hij wijselijk ook lid 
van het vettewariërsambacht en kon aldus in het groot handelen in boter, kaas, 
olie etc. Hij deed zijn inkopen te Gent, Oostende, Amsterdam en Rotterdam. Zijn 
rekeningboeken laten zien dat hij het tot een succesvol zakenman bracht om in 
1695 op een katastrofale wijze failliet te gaan. Hij overleed in 1701 (69). In Brus
sel is net zoals in Antwerpen een grote mobiliteit vast te stellen. 

II.5. Diest. 

Alhoewel we thans over heel wat meer gegevens beschikken over de apothekers 
te Diest sinds 1290 (70), is de weinige informatie over inwijkelingen alleen weer 
te vinden in de bewaarde originele poortersboeken uit de 18de eeuw. Deze zijn 
nog niet uitgegeven en bevinden zich in het Stadsarchief. 
Joannes van Melbeeck vestigt zich op 31 mei 1709 in de stad. Hij is geboortig van 
Lummen (71). 
In de rekening van de stedelijke Armentafel (een O.C.M.W. avant la lettre) uit 
1710-1711 komt Melbeeck voor in verband met geleverde medecijnen bij specifi
catie voor een relatief klein bedrag van 7 gulden (72). 
Franciscus de (du) Brucqué (te achterhalen als werkzaam te Diest van 1722 tot 
1761) is geboren te Brussel en is gehuwd met Barbara Livens. Hij installeert zich 
te Diest als apotheker op 19 mei 1722 (73). In één der stedelijke resolutieboeken, 
vinden we d.d. 15.6.1742 het contract van deze apothecaris als stads- en 
armenapotheker (74). Voor zijn driejarige verbintenis kreeg hij een honorarium 
van 63 gulden (75). De Bruqué blijft door de traditionele afwisseling van andere 
collegae armenapotheker tot in 1755 (76). Op 5 april 176l werd hij in de Sint-Sul-
pitiuskerk 's avonds met weinig ceremonieel begraven (77). 
Arnoldus-Christianus Peeters, geboren te Houthem bij Valkenburg en gehuwd 
met Anna-Catharina Pickers uit Diest, wordt burger op 21 juni 1749 (78). 
Apotheker Antonius Meers, geboren te Maastricht, (werkzaam tussen 1774 en 
1806) werd samen met zijn vrouw Maria Ida Daems poorter van Diest op 6 mei 
1774. Beide waren geboren te Maastricht (79). Hij exerceerde sinds 1774 en had 
voordien tien leerjaren bij verschillende leermeesters (niet genoemd) doorge
bracht; in 1806 was hij nog actief. Van de geneesheren F.-B. Michiels en J.-J. Jans-
sens verkreeg hij wegens zijn uitstekende praktijk en zijn volledige kennis inzake 
de chemie in dat jaar nog een zeer goede beoordeling die hem dispenseerde van 
een examen volgens de nieuwe wet van Germinal (80). In de lijst van logemen
ten uit 1794 vonden we hem vermeld als apotheker in de Wolvestraat (81). 
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Tot slot mogen we niet vergeten dat de bekende Mechelse apotheker Joannes 
Baptista Rijmenans geboortig was van Diest. 

11.6. Gent. 

Martin van Sycleer van Pavije werd in 1981 als oudste apothecaris van Gent en 
tevens als inwijkeling opgevoerd voor het jaar 1379 (82). Ondertussen kennen 
wij de naam van Hannesoet apothecarius uit een obituarium van de Sint-Janskerk 
en overleden tussen 1250 en 1310 (83)- Martin van Sycleer van Pavije is blijkens 
zijn naam afkomstig uit Pavia in Lombardije. Zijn vader was een Jood (84). Martin 
Sycleer van Pavije wordt echter voor zover we konden nagaan al vroeger ver
meld in 1377 als hij als Martin den Lombaert den apotecaris aan de edelman 
Hoste van Steenhuuse twee pijpen rode wijn van Gascogne levert (85). Hij was 
ook leverancier van geneesmiddelen van de beide grote Gentse Benedictijnerab
dijen, St.-Baafs en St.-Pieters en is vermoedelijk de apothecaris van de te Gent 
wonende Heer Jan van Pamele geweest, die hem een zilveren schaal als huwe
lijkscadeau schonk (86). 
Op het einde van de veertiende eeuw is te Gent nog een andere inwijkeling te 
vinden in de persoon van apoticaris Jan de Vile Noeve van Sent Symoers, Jan de 
Villeneuve, genaamd de Saint Mors of Saint-Maur terug te vinden (87). Over 
welke Villeneuve of Saint-Maur het gaat is onduidelijk. 
Enkele belangwekkende gegevens over mobiliteit zijn bewaard in een gelukkig 
overgeleverd handboek van een laat l6dc eeuwse apothecaris. Judocus (Josse of 
Joos) Cooman was geboren te Assenede en dus een inwijkeling te Gent waar hij 
bij apothecaris Pieter Guillet had gestudeerd alsook te Brussel bij Francoys van 
Zinnicq (88). Details over zijn opleiding en zijn leerlingen-apothecarissen zijn 
vastgelegd in tot hiertoe onbekend handschrift die wij als primeur hier voor het 
eerst citeren. Dit voor de laat l6de eeuwse plaatselijke farmaciegeschiedenis 
belangrijk document wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek te Gent en was 
tot nu aan de aandacht der vorsers ontsnapt. Het manuscript is een soort hand
boekje waarin apothecaris Joos (Josse, Judocus) Cooman gegevens inschreef over 
diens inkomsten en renten. Het bevat waardevolle familiale gegevens en ook 
details over zijn leerlingen en zijn sociale contacten. Josse Cooman was eerst 
leerling geworden van de Gentse apothecaris Pieter Guillet op 1.10.1581. Hij zou 
bij hem blijven tot 20.04.1585, dag waarop hij zich naar Parijs begaf om zich 
aldaar verder in de leer van de farmacie te bekwamen. Vanaf 28.04.1585 was hij 
leerling-apothecaris bij Claude Fraguier appoticaire à la Banière de France en 
bleef daar wonen zelfs na het overlijden van zijn leermeester. Hij hielp de wedu
we in de officina en hernieuwde zijn contract toen deze hertrouwde met de apo
thicaire Pierre Dubuysson. Cooman bleef er tot in de lente 1589- Hij verliet Parijs 
voor Brussel waar hij bij meester Francoys van Zinnicq appothecaire Inden Beya-
ert op het Cantersteen inwoonde tot einde mei 1594 met uitzondering van 6 
maanden dienst die hij volbracht in het Brusselse Koninklijk Hospitaal. 
Judocus Cooman had vanzelfssprekend als buitengewoon goed aangeschreven 
en vermaarde apothecaris een aantal leerlingen, dit waren: 
Jooris Simoens uit Oudenaarde in 1595-1598; Lievin de Somer uit Dendermonde 
van 1 tot 9-9-1598 (hij verliet Cooman al na 8 dagen, de reden daarvan kennen 
we niet); Michiel de Cock van Nieuwpoort van 1599 tot 1601; Jacques Dysenbart 
junior uit Ath van 1600 tot 1605; Pieter Lottin uit Seclin bij Rijsel, 1602 tot 1603; 
Andries Monts van Brussel, 1605-1607; Dionisius van Wuestwinckele van Brugge 

(73) SAD 25, Poortersboek, 71. 
(74) SAD 16, ff. 8r-v. 
(75) SAD 1361, pp. 356 en 357. 
Zijn verplichtingen tot de H. Geest-
tafel van de stad bestond uit het 
leveren van medicamenten aan de 
armen en de stadsbedienden en 
hun familie voorgeschreven door 
de geneesheren, op dezelfde 
manier zoals hij die aflevert voor 
hen die de volle prijs kunnen beta
len; de levering moet geschieden 
op voorschrift ondertekend door 
een geneesheer en een beheerder 
van de Tafel (op 17 november 
1715 werd reeds door het stadsbe
stuur beslist dat de armen moghen 
haelen de medicijnen bij den apo
theker die zij begeren midts alle bil-
letten geteeckent zijn bij eenen 
meester of rentmeester vanden H. 
Geest. Cfr.: SAD 8, f. 25v); bij 
hoogdringdheid (bv. 's nachts) 
moet hij afleveren op doktersvoor
schrift, zelfs al is het recept niet 
door een beheerder van de Tafel 
getekend; hij mag niet weigeren 
om af te leveren aan hen die niet 
eerder door de de H. Geesttafel 
werden geholpen en hij moet 
genoegen nemen met het oordeel 
van de beheerder; indien hij in zijn 
werk niet voldoet wordt hij door 
een andere apotheker vervangen 
en wordt hij slechts vergoed voor 
de prestaties daterende uit de tijd 
van vóór zijn afdanking. Over onze 
stedelijke 'armenapothekers' in 
Vlaanderen en Brabant werd nau
welijks iets gepubliceerd, zie: C. De 
Backer, "De apotekers van de 
Armenkamer van de Gentse Sint-
Jacobsparochie in de 17du en 18dc 

eeuw", in: FTB 62 (1985) pp. 63-69. 

(76) SAD, Fonds H. Geest, Reke-
ningenboek 1751-1755, n. gen. ff. 
2r, 3r, 4v : betalingen voor geleverde 
medecijnen aan Sr Bruque in 1751, 
1754 en 1755 voor telkens drie 
maanden. 
(77) SAD, Fonds Sint-Sulpitius 172, 
ad annum, 1761, april 5: Ian Fran-
ciscus du Breque in de kerck sonder 
kierssen savons begraven met 
akkoort der kerckmeesters moet 
betaelt worden ses gulden. 
(78) SAD 25, 118. 
(79) Ibid., 113. 
(80) A. Guislain, Contribution... 
o.c, 24, 72 en 84. 
(81) SAD, IIe Afdeling 50, Lijst van 
logementen, 9. 
(82) LJ. Vandewiele, Geschiede
nis... o.c, 171. 
(83) C. De Backer, Farmacie...o.c, 
26-28. 
(84) ld., Farmacie...o.c, 29-33, 54-
59. 
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(85) ld, Farmacie...o.c, 29. 
(86) E. Thoen, "Het dagelijks leven 
van adel en ridderstand tijdens de 
14de eeuw. Leefwijze en levens
standaard van Jan, Heer van 
Oudenaarde (1373-1378)" in 
Gedenkboek 750 Jaar Pamelekerk 
(Oudenaarde, 1985) 103-130. 
(87) Hij komt voor in een rentboek 
van de Sint-Niklaaskerk te Gent en 
in verschillende acten en contrac
ten gepasseerd voor de Gentse 
schepenen. Cfr. C. De Backer, Far
macie...o.c, 33. 
(88) Een studie over het manuaal 
of diens notaboek is door ons 
nagenoeg beëindigd en zal, naar 
wij verhopen, het voorwerp wor
den van een lezing voor de Kring 
voor Geschiedenis van de Pharma
cie in Benelux in het najaar 2002 te 
Brugge. 
(89) Hij werd ca. 1592 geboren. Hij 
trad op 10.04.l6l3 in als novice 
Capucijn te Gent. Volgens Hilde-
brandt, De Capucijnen in de Neder
landen en in het Prinsbisdom Luik. 
VII De Vlaamse religieuzen (Ant
werpen, De Sikkel, 1952) 176 nr. 
1131, overleed hij in het Capucij-
nerklooster te Brussel in 1617. Zijn 
kloosternaam was Cherubinus van 
Duinkerke. Dit wijst op het feit dat 
hij geboren is te Duinkerke. 
(90) Niet vermeld in: Docteur De 
Meyer, Origine des apothicaires de 
Bruges (Bruges, F. De Pachtere, M 
DCCC XLII (1842)), 69ss. Facsimi
le editie door de Koninklijke Brug
se Apothekersvereniging, gedrukt 
op 500 exemplaren in 1998 en met 
een voorwoord getekend [apr.] F. 
Babyion. 
(91) Te Leuven was in 1598 een 
Jacob Huygens fs Jan apotheker in 
de Kortestraat. Cfr. A. Meulemans, 
"De Leuvense apothekers onder het 
Oud Regime" in: FTB 55 (1978) 
127-145. Het verschil in grafie van 
een bepaalde familienaam (Heu
gens, Huygens) was een algemeen 
normaal verschijnsel in archivalia 
tijdens het Ancien Régime. Het is 
slechts met de invoering van de 
burgerlijke stand onder Napoléon 
dat de namen hun vaste schrijfwijze 
bekwamen. 
(92) Deze Johannes Lamsoete is te 
identificeren met Jan Lamzoete, 
later apothecaris-leverancier van de 
Sint-Pietersabdij bij Gent waarvan 
wij een gespecificeerde rekening 
publiceerden die we in het infirme
riearchief hadden ontdekt: C. De 
Backer, ""Een Gentse apotekersre-
kening uit 1644", in: FTB 54 (1977) 
22-28. 

op 30.051612 (hij brak na één jaar zijn leertijd af om in een klooster in te treden) 
(89); Carolus Blomme van St.-Winnoksbergen in 1613; Gillis Remy van Dowaai 
(Douai) I6l6-l6l8; Georgius Bouchier van Brugge 1617 (90); Johannes vander 
Muelen van Brussel 1619-1620; Dierck Heugens uit Leuven in 1Ó20". Deze bleef 
maar een paar weken bij Cooman (91). Dit zijn 13 leerlingen-apothecarissen' 
afkomstig van buiten Gent waarvan er een drietal slechts korte tijd bij hun leer
meester bleven en achteraf mogelijk elders anders in de leer zijn gegaan of mis
schien gewoon zelf een abrupt einde aan hun opleiding hebben gemaakt. 
Het aantal Gentse of niet afkomst-gespecificeerde leerlingen bedroeg drie: Johan
nes Lamsoete fs Vincents leerling-apothecaris van 1605 tot 1612 (92); Guillaume 
Bonble, fs Jacques uit Gent van 1Ó05 tot 1609; Petrus Hauwegem van Gent in 
1616. 
Voor de periode 1477 tot 1649 hebben we op basis van de Gentse poortersboe-
ken geen enkele apothecaris kunnen vinden die uit het buitenland kwam. Uit die 
periode zijn ons geen gegevens bekend diè ons inlichten over inwijking te Gent 
vanuit het omliggende met uitzondering van één geval: op 30.10.1489 komt Pau-
wel de Cupere fs Jacops uit Vinderhoute inwonen bij Jacop de Cooman, kruide
nier op Te Putte (93). Wij zouden dit poorterschap hier normaal niet citeren 
omdat het over een domiciliering bij een kruidenier gaat. Maar het geciteerde 
beroep van kruidenier in documenten kan in bepaalde gevallen tot verrassingen 
leiden: op 29.01.1491 verkocht Jacop de Cooman, fs Ghiseibrecht, crudenier, de 
apotecarie gevestigd in het huis genaamd 't Paradiseken gelegen Ten Putte aan 
Willem de Buc, fs Pieter, oec crudenier (=ook kruidenier), voor 116 pond Vlaam
se munt (94). De term kruidenier werd hier dus gebruikt om aan te duiden dat 
beide partijen lid waren van de kruideniersnering. In feite bedoelden ze met de 
term 'kruidenier' apothecaris, wat ze in werkelijkheid ook waren. Met de term 
'kruidenier' wouden ze aangeven dat ze tot de nering van de kruideniers behoor
den. De eerstgenoemde was zelfs deken van de nering der crudenare in 1483-
Een ander dergelijk geval dat tot hiertoe geen aandacht kreeg is te vinden in een 
renteboek van de broederschap van O.L.Vrouw-op-de-Rade van de Gentse Sint-
Jacobsparochie uit 1516 (95)-
Meer gegevens over mobiliteit van apothekers te Gent zijn bekend vanaf 1650 tot 
het einde van de 18de eeuw (96): Baudewijn De Hondt (ook Dhoni) schrijft zich 
als burger in op 18.11.1650 en vermeldt naast zijn beroep zijn geboorteplaats 
Temse (97). Cornelis de Bosschere was al apothecaris toen hij zich inschreef op 
7.07.1651. Zijn herkomst wordt echter niet opgegeven (98). Op 13-04.1662 vestigt 
zich te Gent Pieter Saeys, fs Jan, geboren te Antwerpen (99)- Waarschijnlijk is 
deze Pieter Saeys verwant met Philip Says, apotheker te Antwerpen tussen 1641 
en l66l (cfr. Aernouts). 
Pieter van Breugel, fs Nicolaus en Elisabetha van Solingen uit Venlo, kwam op 
28.11.1697 bij apothecaris Pieter Buyck wonen in de Sint-Michielsparochie (100). 
Hij is niet in de Biografische index weer te vinden (101). Na door het Collegium 
Medicum Gandavense als apotheker te zijn aanvaard, oefende hij zelfstandig zijn 
beroep uit. Hij huwde met ene J. Vannoy en overleed kinderloos vóór 1744. Zijn 
broer, de arts Gisbertus (°l659) die ook naar Gent kwam in 1698, had een zoon, 
Heindric van Breugel, die appotecquaris werd en overleed in 1703 (102). 
Voor wat de 18de eeuw betreft citeren we vooreerst meester Jan De Muijnck, 
licentiaet inde medecijnen te Assenede, die in 1721 apothecaris werd nadat hij 
eerst drie jaar te Gent gestudeerd had ten huize van de meester appotecaris Igna-
tius Wittock (f 1745). Het leercontract stipuleerde dat Wittock hem moest leeren 
de conste der pharmacie voor den termijn van drij achtereenvolghende jaeren [...] 
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terwijl den doctoor [Pieter] Adenelle hem tevens zou leeren de konste der crfujyden 
falsjoock het op stellen ten boecke. Joannes de Muijnck oefende dan van 1721 tot 
1734 den styl ofte functie van appotecaris uit in Assenede (103). 
Louis Bernard Daubioul, geboren op 6 juli 1710 te Genappe, schrijft zich te Gent 
in als nieuwe poorter zonder evenwel zijn beroep op te geven (104). Bij de 
weduwe van apotheker Sommers kwam op 18.07.1737 als meesterknecht (dit is 
hetzelfde als de door het Brusselse Collegium Medicum bedoelde famulus 
herilis) inwonen Petrus François De Corte, fs Jacobus en Maria Jacoba Verbeuve, 
geboren te Diksmuide op 18.9-1713 (105). 
Laurentius-Josephus De Hamer, fs Judocus en Elisabetha Waffeleer, geboren te 
Brussel op 27.07.1716 vestigde zich te Gent op 28.08.1743 (106). 
Op 13.05.1750 wordt de apotheker Jean-Guillaume Serruus, geboren te Oostende 
op 19.02.1702 en zoon van Pieter-Emest en Eleonora Corijnsens, provisor bij de 
weduwe van meester-apothecaris Jan-Baptist De Zutter, reeds overleden in 1750 
(107). 
Andréas Daniel Goormachtich Zoon van Daniel en Clara de Witte, geboren te 
Brugge op 26.12.1723, werd poorter in 1750 in hoedanigheid van apothekers-
knecht. Hij schrijft zich een tweede keer in op 24.10.1753. Als informatie wordt 
hierbij genoteerd dat hij drie jaar (van 1750 tot 1753) leerling was bij meester 
Louis-Bernard Daubioul op de Vrijdagmarkt en dat hij op dat moment knecht 
was bij de weduwe van meester Jan-Baptist Scheirlynck in de Veldstraat (108). 
Op het ogenblik van zijn tweede inschrijving woonde hij in de Onderstraat bij de 
weduwe van Pieter Delaruelle, handelaarster. 
Leerling-apotheker Hector-Josephus Van Coppenolle, geboren te Oudenaarde op 
25.04.1728 uit het huwelijk van Ludovicus en Theresa Cassau, komt op 
29.09.1753 bij apotheker Thielens terecht waar hij ook inwoonde (109). Pieter 
Stevens, geboren op 7.10.1747 te Baaigem, schrijft zich als burger en apotheker 
in op 09-02.1768 en gaat wonen bij Sieur Van Driessche (110). 
Drie verwanten (2 broers en 1 zuster, Judocus Augustinus, Cornélius en Jacoba 
Joanna, respectievelijk geboren in 1742, 1751 en 1744) van de te Lokeren gebo
ren apothecaris Franciscus Cornélius Jacobs vestigen zich te Gent in 1762 (111). 
Van hemzelf vonden wij echter geen spoor in de poortersboeken. 
De Mechelaar Jan Peeters, geboren op 30.05.1743, installeert zich te Gent op 28 
juli 1774. Dominicus Caus, geboren te Aalst op 14.05.1748, fs Guillaume, een 
geneesheer, kwam als apotheker naar Gent op 6.05.1777 (112). Constantinus 
Boelaert, fs Josephus en Ludovica de Poorter en geboortig van leper werd op 
29.04.1789 meesterknecht bij de weduwe van meester apothecaris Pieter Stevens 
(113). 
Een belangrijke bron voor ons onderwerp zijn ook nog de archieven van het Col
legium Medicum Gandavense (114). Hierin zijn voor ons onderwerp van belang: 
Franciscus Bourgois, vernoemd in de jaren 1676, 1678 en 1681. Hij was inwoner 
en poorter van Gent. Na zijn humaniora en philosophie-studies en zijn leertijd te 
hebben voltooid, richtte hij zich tot het Collegium Medicum ten einde zijn proef 
als apotheker te voldoen. Hij had vijf achteeenvolgende jaren de apothecarie 
aangeleerd te Gent en elders. Te Gent was dat bij apothecaris Lucas De Zomer 
gedurende drie jaar.en te Traiectum (waarschijnlijk Maastricht) anderhalf jaar bij 
apotheker Leonardus Brassins, pharmacopoeus Traiectensis (attest d.d. 
12.04.1666) (115). 
Elias vande'r Brugghen zoon van meester Jacques uit Gent, gaf zich in 1667 op 
als leerling van zijn vader en zijn schoonvader-apothecaris en studeerde vervol
gens te Rijsel, Antwerpen en Brussel. Zijn stadsgenoot Augustijn Cruyl leerde 

(93) J. Decavele, Poorters en Bui
tenpoorters van Gent 1477-1492, 
1542-1796. Inventarissen gepubli
ceerd door het Archief (Gent, 1986) 
98, nr.247; voortaan geciteerd als 
Poorters. 
(94) C. De Backer, Farmacie...o.c, 
71. 
(95) Uitgegeven in: F. Verstraeten, 
De Gentse Sint-Jakobsparochie. Deel 
II Zestiende en zeventende eeuw 
(Gent, [in eigen beheer], 1978) 
116, 119, 121, Het betreft een huis-
rente in verband met Quintijn Ser-
rains (Serreins) en zijn zoon Joost 
crudenier. We weten uit een ande
re bron, nml. de stadsrekeningen, 
dat Quinten de Serain (=Seraing) 
een apothecaris was en medica
menten leverde aan de Gentse 
stadsgevangenis. Cfr. C. De Backer, 
Farmacie..., o.c, 45-46 en 48-51. 

(96) Poorters, 253, nr. 2293. 
(97) Poorters, 140, nr. 1618. 
(98) Poorters, 141, nr. 8. 
(99) Poorters, 146, nr. 237. 
(100) Poorters, 158, nr. 703. 
(101) A.I. Bierman, M.J. van Lie-
burg, D.A. Wittop Koning, Biografi
sche index...o.c. 
(102) Poorters, 158, nr. 703.; Hui-
zenonderzoek in Gent. Het Elisa-
bethhuis (Gent, Stadsarchief, 1997) 
101-116. 
(103) Originele stukken in ons 
eigen archief, map Farmacie Asse
nede. 
(104) Poorters, 191, nr. 78. 
(105) Poorters, 187, nr. 1730. 
(106) Poorters, 192, nr. 123. 
(107) Poorters, 201 nr. 407. 
(108) Poorters, 206 nr. 579. De 
weduwe J.B. Scheirlijnck zette de 
zaak in de Veldstraat verder en 
nam in 1753 Andréas Daniel Goor-
machtigh als knecht aan. Zie: Poor
ters, 201 nr. 404. 
(109) Poorters, 206 nr. 574. 
(110) Poorters, 232 nr. 1481. 
(111) L.J. Vandewiele, Geschiede
nis... o.c, 173; Poorters, 220 nr. 
1060-1063. 
(112) Poorters, 253 nr. 2293-
(113) Poorters, 293 nr. 785. 
(114) Stadsarchief Gent, Reeks 
156/9 Collegium Medicum, nr. 1, 
rekwesten tot admissie van apothe
ker (1666-1793). Zie ook: C. De 
Backer, "Twee apothekerexamens 
te Gent in 1676" in: Farmaleuven-
Info 19-1 (1996) 2-5. 
(115) Voor de stad die alleen met 
Trajectum is aangegeven komen in 
aanmerking Trajectum ad Mosam 
("Maastricht), vervolgens Trajectum 
ad Rhenum (=Ultrajectum) of 
Utrecht. De naam van Leonardus 
Brassins is niet te achterhalen in de 
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Index der Nederlandse apothekers, 
maar wijst door zijn Waalse origine 
eerder naar Maastricht. 
(116) Bet: Middelnederlands voor 
meer. 
(117) Dit eigenaardige combineren 
van de twee beroepen chirurgijn en 
apothecaris te Assenede is niet 
ongewoon. Wij vonden eveneens 
aldaar een licentiaat in de medicij
nen die ook apothecaris was, zie 
infra. 
(118) Met Sint-Thomas is de stad 
Sint-Omaars (Fr.: Saint-Omer) 
bedoeld. Cfr. K. De Flou, Woorden
boek der Typonymie. Veertiende 
deel (Brugge, 1933) kol. 1176-1178; 
gegevens over St.-Omaars en de 
uitoefening van geneeskundige 
beroepen kon ik daarenboven nog 
verspreid vinden in A.-C. De Schre-
vel, Recueil de documents relatifs 
aux troubles religieux en Flandre 1 
(Bruges 1921) 332, n. 1. 

eerst het vak te Rijsel gedurende twee jaar. Hij was daarna vijftien maanden in 
dienst van meester Jan van den Casteele, meester apothecaris te Gent, na diens 
overlijden een tijd bij diens zuster Louyse van den Casteele. Hij diende een aan
vraag in voor dispensie, verkreeg deze en legde examen af voor het Collegium 
Medicum. Hij werd vrij meester op 30.09-1672. 
Franchois vanden Berghe, fs Sacharias, geboren te Gent woonde volgens notarië
le akte d.d. 27.06.1672 verleend door Jacques de Schepper, notaris te Assenede, 
drie jaeren ofte bet (116) in ampt van chirurgie ende pharmacie bij meester Jan 
de Nissaerde, chirurgien ende appotecaris residerende binnen de stede van Asse
nede. Hierna was hij voor twee jaar in de leer bij de Gentse apothecaris meester 
Christianus Claeysman (117). 
Anthone Lefer uit Gent, zoon van wijlen Anthonis, volbracht vijf leerjaren te Ant
werpen, Brussel en Gent. Een notariële akte d.d. Brussel, 28.06.1671, bevestigde 
dat hij één jaar te Brussel bij apothecaris Hieronymus Man had gewoond. Een 
tweede akte, verleend door de Antwerpse notaris Hendrik Figgé verbonden aan 
de Raad van Brabant, d.d. Antwerpen 12.07.1672, leert ons dat Lefer heeft 
gewoond 3 continuele jaren bij meester Guilliam Gijsbregts apoticaris tot Antwer
pen. Te Gent was dat bij Françoise Debbaut, weduwe van meester apothecaris 
Joachim Breydel. Lefer was naar eigen zeggen nog in de loop zijn laatste jaar met 
de weduwe gehuwd en had graag al meteen na zijn vierde jaar zijn diploma 
gekregen op hope van naer (= na) het doen van sijnen preuve te blijven continu
eren in het hauden van openen winckel van apoticairie ende bij middel van dien 
sijne voorseide huysvrouwe ende ses behaudefn = in leven zijnde/ kinderen den 
cost te winnen. Het Gentse Collegium Medicum ging niet in op deze argumenten 
en antwoordde dat er normaal drie jaren leertijd te Gent en verder nog twee 
jaren te Gent of elders vereist waren volgens de statuten van het Collegium. 
Daarop stuurde Lefer een rekwest aan de koning met oog op dispensatie van het 
18de artikel (te Gent niet voldaan aan de leerjaren). De dispensatie werd hem 
door de koning toegekend, maar hij moest nog de preuve afleggen. Op 
22.09-1Ó72 werd hij dan als apothecaris erkend. 
Judocus Vandriessche, fs Gillis, geboren te Gent, richtte in de zomer van 1674 
zijn rekwest tot admissie in. Hij was leerling geweest te Gent van Jan Bultinck 
vanaf april 1669 en daarna van meester Jan Baptist Heyndricke, apotecaris bin
nen Sinte Thomas (118). Philippus De Graeve, fs Gheeraert, had eerst drie jaar 
het apothekersvak geleerd bij meester Frans Bourgois te Gent, daarna één jaar bij 
Abraham Lauwers en acht maanden bij Adriaen David, beide apotecarissen te 
Antwerpen. Deze laatste was ook drogist. Abraham Lauwers, geciteerd door apr. 
Régine Aernouts, is te achterhalen sinds 1667-1668. Adriaen David, is te achterha
len sinds l66l. Deze Antwerpse apotheker schreef een huidegedicht ter ere van 
Franciscus van Sterbeeck, auteur van het Theatrum Fungorum oft Toneel der 
Campernoelien. David wordt zelf door Van Sterbeeck een vermaard herborist 
genoemd. 
Joannes-Baptista De Neef (ook als Neve geschreven), fs Jan, legde in 1676 voor 
zijn admissie drie attesten voor. Hij had vooreerst drie jaar leertijd volbracht bij 
de Gentse apothecaris Philips vanden Berghe (attest d.d. 1.01.1671) en vervol
gens twee jaar te Rijsel: eerst één jaar bij apothecaris Gilles Dassonville en daarna 
één jaar bij apothecaris B. Viseur. De Neef werd aanvaard op 18.06.1676. 
Anthonius Impens had zes jaar leertijd achter de rug toen hij zijn admissie vroeg 
in 1676. Te Gent leerde hij negen maanden het vak bij apothecaris Symoen van 
de Kerchove vanaf juni 1670. Hiervoor verkreeg hij, ten behoeve van het Collegi
um Medicum Gandavense dat dit eiste, een attest van diens zoon Jacobus van de 
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Kerchove die zijn overleden vader als apothecaris had opgevolgd (119). Ook 
apothecaris Jan Vastenhaven te Gent voorzag hem van een attest op 29.09-1675 
voor periode van 28 maanden dienst. Een derde attest werd geleverd door 
Alexandre Grondone, Bruxellensispharmacopola op 25.09-1675 waarin deze ver
zekerde dat Impens twee jaar bij hem had gewerkt. Thans woonde hij te Gent 
sinds negen maanden in bij Joanna vanden Haute, weduwe van apothecaris Jan 
Bultynck. Op 28 juni 1676 werd Impens na zijn examens als vrij meester apothe
caris aanvaard. 
Petrus Pauwels, fs Jan, geboren te Gent, had eerst bijna drie jaar het vak geleerd 
bij de Gentse apothecaris Frans Stijl. Hij legde vervolgens een attest voor d.d. 
4.05-1680 van meester apothecaris Petrus Overdats te Brussel dat hem van elf 
maanden leertijd vanaf 10.05.1679 verzekerde. Een tweede attest d.d. 2.06.1681 
werd gegeven door Jan de Mesmaker, eveneens meester apothecaris te Brussel, 
waardoor bleek dat hij vanaf 15.04.1680 veertien maand en twee weken bij deze 
laatste verbleven had. 
Jan Mechelinck (Mechelincx) had te Gent vijf jaar bij apothecaris Augustijn Cruyl 
gediend en vervolgens achtien maanden bij apothecaris Jacobus Lespine te Brus
sel (het bijgevoegd attest dateert van 9-10.1683). Mechelinck werd apothecaris op 
31.08.1684. Jacobus De Suttere, fs Adrianus, had vijf jaar studie en dienst vol
bracht bij de drie volgende apothecarissen: bij Jacobus vande Kerchove, pharma-
copla civitatis Gandavensis, van 12 october 1680 tot 13.10.1683; bij Frans Steil, 
pharmacopola Gandensis, gedurende 13 maanden en bij apothecaris Jacobus 
Lespine van Brussel gedurende een jaar. 

II.7. Mechelen. 

Voor Mechelen beschikken we in de poortersboeken over een reeks namen 
waarbij gelukkigerwijze door de oude opstellers ervan veelal het beroep en dus 
ook dat van apothecaris werd aangegeven (120). Een buitenlandse apotheker die 
zich te Mechelen als stedelijk apothecaris kwam vestigen is een Piëmontees. Op 
17.06. i486 vestigde Sanders Azeniers, fs Manfrijn appotekaris van Hast (Asti) in 
Piémont, zich in de stad (121). Van den Heuvel citeert hem slechts vanaf 1506 
onder de naam van Sanders in de Drie Catten (dit is de naam van het huis) en 
Alexander in de Cat in de Befferstrate. Door het feit dat deze auteur de poorters-
boeken in zijn studie niet had betrokken en hij de verschillende gegevens niet 
naast elkaar had weten te leggen, was hij er zich niet van bewust dat het hier om 
een zuiderse inwijkeling ging (122). 
Op 14.06.1475 wordt Peter van Paeschen, fs Willem, apothecarius van Lyere 
(Lier) als poorter ingeschreven. Dit is de eerste apothecaris die voorkomt in de 
poortersboeken waarvan de eerste inschrijving dateert van 1346 (123). Nauwelijks 
een maand later, op 4.08.1475, schrijft Jan Ramond, fs Jan, apothecaris van Den-
remonde (Dendermonde) zich in. Deze apothecaris is tot hier toe de oudst 
bekende apotheker uit die stad. 
Pierre Laury, apothecarius van Rijsele (Rijsel, Lille), fs Vincent, wordt poorter op 
10.02.1478. Op 4.10.1489 is het de beurt van Heinric van Diest, fs Jan, apotekaris 
afkomstig van Diest (124). Zijn naam konden we tot hiertoe niet vinden in de 
Diestse archivalia. Wij nemen aan dat hij korte tijd na het beëindigen van zijn 
meesterproef de stad Diest heeft verlaten als gevolg van het weinig schitterende 
vooruitzicht zijn apothekerspraktijk te moeten delen met de toenmaals nog vier 
andere te Diest aanwezige apothekers. 

(119) C. De Backer, "Twee apothe
kerexamens te Gent in 1676" , o.c, 
2-5. 
(120) M. Koeken, De gekochte 
Poorters van Mechelen (1400-1795), 
o.c, voortaan geciteerd als GPM. 
(121) GPM, xxii, 211. 
(122) R. Van den Heuvel, "Losse 
bladzijden uit de geschiedenis der 
Mechelse apothekers" in: Mechelen 
en de farmacie. 50e verjaring van 
de beroepsvereniging der apothekers 
van Mechelen. Tentoonstelling 
Museum voor Folklore 28 april-20 
mei 1962 ([Mechelen. 1962]) 37. 43-
46. 
(123) GPM, 177. 
(124) GPM, 216. 
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(125) GPM, 268. 
(126) GPM, xiv, xxxix, 286. Het 
blijft een vraag of deze vrouwen 
zelfstandige vrouwelijke apotheca-
rissen waren of weduwen van apo-
thecarissen. Beide categorieën heb
ben blijkbaar bestaan. Mogelijk was 
de apothecersse Anna van Pere in 
Diest uit I6 l4- l6 l5 (SAD, Rekenin
gen Grote Heilige Geesttafel nr. 
1471, fol. 80r.) en ook Lysbeth van 
Beringen een zelfstandige apothe
keres. In het toch groot aantal 
Diestse archivalia die wij nakeken 
hebben we geen spoor van een 
mannelijke apothecaris van Pere 
gevonden. 
(127) GPM, 295. 
(128) GPM, 318. 
(129) GPM, 366. 
(130) GPM, 367. 
(131) GPM, 156. 
(132) R. Van den Heuvel, "een 
merkwaardige Mechelse figuur uit 
de 128de eeuw: apoteker Joannes 
Baptista Rymenans (1748-1840) in: 
FTB 51 (1974) 236-267. 
(133) Zie verder over Mechelen: C. 
De Backer, "Nieuwe...VI. Geraards-
bergen, Gent, Mechelen en Sint-Gil
lis-Waas" in: Farmaleuven-Info 19-2 
(1996) 25-31. 
(134) L.J. Vandewiele, Geschiede
nis. ..o.c, 128. 
(135) Th. Vergriete, Indices...o.c, 
158. 
(136) Zie ook: Th. Sevens, In 
Fransch Vlaanderen (Yper, Calle-
waert-De Meulenaere, 1909) 
p.67ss.; Over het verlies van deze 
Vlaamse steden: Frans-Vlaanderen 
ooit van gehoord? (Poperinge, 
Werkgroep de Nederlanden, 1993). 

Voor de l6de eeuw moeten wij nog citeren: Henric de Kempeneere, fs Petrus, 
appothecaris uit Sint-Kathelijne Waver, poorter op 20.10.1513 (125); Lysbeth van 
Beringen, apothicaresse van Thieldonck (Tildonk), poorteres op 27.01.1525 (126); 
Jacop de Bruyne, fs Michael, aptekere van Antwerpen op 17.01.1531- Deze wordt 
niet vermeld door Aernouts (127); Aert Thielis, fs Jan, appotekaris van Louvene 
(Leuven), poorter te Mechelen op 3.031550 (128). 
Voor de 17de eeuw zijn te noteren: Carolys Frymont uit Brussel, appoteeker bruxe-
lensis poorter op 16.01.1682 (129). Over Frymont kon in de studies over de far
macie te Brussel en het Brusselse Collegium Medicum tot op heden niets gevon
den worden; Adriaen Janssens, appotecquer afkomstig uit Lier op 18.08.1684 
(130) (door Van den Heuvel slechts voor het jaar 1694 genoemd). 
Van onbekende herkomst is de volgende apothecaris. Op 18.09.1467 wordt Den
ijs Sucquet, fs Jan, apothecarier, poorter (131). De naam duidt mogelijk op een 
Noord-Franse origine, wellicht Picardie, maar kwam in die tijd ook in Brugge 
voor. 
Tot slot moeten wij nog de voor de Belgische farmaciegeschiedenis belangrijke 
apotheker Joannes Baptista Rymenans citeren onder de Mechelse inwijkelingen. 
Hij werd poorter op 5.08.1784, nadat hij reeds als apotheker-leerling te Mechelen 
verbleef sinds 1767. Hij was afkomstig van Diest (132). 
De resultaten die de poortersboeken als Mechelse bron oplevert zijn toch op zijn 
minst verbazingwekkend. Op een totaal van 78 Mechelse apothekers die we tot 
nu toe reeds uit het Ancien-Régime kenden, komen nu tien nieuwe namen de 
Mechelse farmaciegeschiedenis voor het eerst aanvullen. In het bijzonder levert 
de apothecaris Sanders, alias Alexander in de Drie Catten, het geheim van zijn 
Noord-Italiaanse herkomst en blijkt hij al 20 jaar eerder dan voordien werd aan
genomen, in de stad als apotheker aktief te zijn geweest (133)-

II.8. Nieuwpoort. 

Over farmacie in het oude Nieuwpoort waren ons tot hiertoe nauwelijks gege
vens bekend. Alleen de naam van apotheker Antoine van den Berghe uit 1770 
was in de farmaco-historische literatuur weer te vinden (134). 
Van 1599 tot 1601 ging Michiel de Cock uit Nieuwpoort in de leer te Gent (zie 
infra). 
In 1749 ontmoeten we sieur Joannes Collet, meester apothiker der stede van 
Nieuwpoort. Hij was te St.-Winnoksbergen geboren als zoon van Bonaventure 
Collet. Zijn vader was geboortig van Zegherscapple (Zeggers-Cappel, Frans-Vlaan
deren) en was poorter van St.-Winoksbergen geworden in 1697. Een familielid 
was de te Morbecque (Morbeke, Frans-Vlaanderen) geboren apothicaire sieur 
Guillaume Ignace Collet die te Cassel (Kassei, Frans-Vlaanderen) zijn officina had 
in 1752 (135). 

II.9. Sint-Winoksbergen (=Bergues-St.-Winnoc). 

Deze stad die thans Bergues heet, werd in 1667 ingenomen door Lodewijk XTV 
en is sinds Vrede van Aken in 1668 bij Frankrijk gekomen (136). 
Hierboven zagen we dat Carolus Blomme uit St.-Winoksbergen in 1613 naar Gent 
uitweek en daar leerling-apothecaris werd van Joos Cooman. 
Voor wat de 17de eeuw betreft, ontdekten we dat apothecaris Jacques Moragie en 
zijn echtgenote Catherine Vermaere uit Duinkerke (Frans-Vlaanderen) na de ver-
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koop van hun apotheek uitweken naar Gent (voor korte tijd evenwel, zonder er 
een officina open te houden) en daarna naar Middelburg in Zeeuws-Vlaanderen. 
De verkoop van de apotheek in 1655 bracht mee dat deze verhuisde naar Sint-
Winoksbergen. De apotheek omvatte 449 drooghen ende potten. De Duinkerkse 
apothecarissen-schatters van deze apotekers wynckel waren Jacob Frans de Mel-
gar en Jacob Lamotte. Jacques Moragie verkocht ze aan zijn neef Jan Winock de 
la Fonteyne. Precies deze verkoop gaf aanleiding tot een proces waardoor de 
apotheekinventaris is bewaard gebleven samen met andere bescheiden (137). 
De indices op de poortersboeken van de stad bevat een totaal van 7379 namen 
van nieuwe poorters die wij nakeken op de medische beroepen, in het bijzonder 
apothekers. Deze zijn slechts vanaf 1730 met de beroepsbenaming apothecaris na 
te wijzen. 
Meester apothecaris François Jumné verhuisde op 10.01.1730 vanuit Diksmuide 
naar Sint-Winoksbergen en verwierf aldaar het poorterschap op 8.03-1732 (138). 
De naam Jumné is een corrupte vorm van de naam van de Spaanse stamvader 
van de familie, de inwijkeling Jaspar Juminez, poorter te Diksmuide sinds 
12.08.1678 (139). 
Louis Dominique Duchocquel, maître appothicaire geboortig van Saint-Omer 
(Sint-Omaars, Frans-Vlaanderen), zoon van Jean Louis, vestigde zich te Sint-
Winoksbergen op 11.04.1731. Hij vertrok op 27.10.1740 naar Duinkerke (140). 
Wij citeerden enige tijd geleden in onze bijdrage over de apothekers in de West
hoek de vrijgezel apothecaris Cornelis Stellamans uit Veurne in 1754 (141). Hij 
week uit naar Sint-Winoksbergen op 8.06.1754 om er te mogen excerceren in de 
konste der pharmacie. Hij was zoon van dokter Cornelis Stellamans en werd op 
4.04.1755 als vrij meester apotheker der stede aanvaard, heel waarschijnlijk omdat 
de stad Veurne geen toekomst meer bood voor elke nieuwe apotheekvestiging. 
Op 10.10.1770 wordt de ongehuwde Jacobus Cuvelier burger van de stad (we 
konden niet achterhalen waar hij vandaan kwam) en wordt in staat bevonden 
d'excercer l'art de la pharmacie waardoor hij maître apoticaire en cette ville 
wordt (142). 
In ongeveer dezelfde bewoordingen zijn nog twee andere 18de eeuwse apothe
kers opgenomen in de poortersboeken. De eerstgenoemde is zelf geboren in St.-
Winoksbergen! Was hij dan voorheen met zijn ouders (of alleen) uitgeweken, of 
gaat het hier slechts om het ambtelijk notuleren van zijn aanvaarding in de stad 
als erkend apothicaris? De eerste apothecaris is Paul Winnoc Vermullen, geboren 
in Sint-Winoksbergen, 25 jaar oud, op 28.05.1764 aanvaard als maître pharma
cien, reconnu capable d'excercer cette fonction, na een rekwest te hebben inge
diend om het examen van meester-apotheker te mogen afleggen (143). De twee
de is Laurentius Hubertus Vernaelde wiens rekwest op de 'acceptatie' van 
meester apotheker deser stede op 3101.1774 aeinveert werd tot excercieren de 
fonctie van meester apotheker deser stede (144). 
Tot slot van dit onderdeel kan ik er niet aan weerstaan de hier in feite voor het 
eerst opgestelde lijst der apothekers van St.-Wmoksbergen te vervolledigen met 
de nog twee volgende namen van apothecarissen. De eerste is Carolus Claeis 
coopman, meester apotheker deser stede die op 14.08.1784 in de poortersboeken 
genoemd wordt, niet als inwijkeling, maar als pandhuishouder van zijn zwager 
(145). Dit geldt ook voor Carolus De Pauw, coopman apotiker woonende binnen 
deser stede in 1783 (146). Dat beide apothecarissen ook koopman worden 
genoemd en dus een dubbel beroep uitoefenen is een eigenaardig verschijnsel 
dat in de tweede helft van de 18de eeuw in Vlaanderen geen uitzondering schijnt 
te zijn en dat in farmaco-historische studies nog niet is bestudeerd (147). 

(137) Wij bereiden momenteel de 
uitgave voor van deze in het 
Nederlands opgestelde apotheekin
ventaris. 
(138) Indices...o.c, 127. 
(139) W. van Hille, Histoire de la 
familie van Hille. Tablettes des 
Flandres. Recueil 4 (Bruges, 1954) 
187. 
(140) Indices...o.c, 81. 
(141) Indices...o.c, 221; C. De 
Backer, "Apothecarissen te Brugge, 
Diksmuide, Nieuwpoort, Poperinge 
en Veurne tussen 1408 en 1784" in: 
Farmaleuven-info 21- 2 (1998) 41-
45. 
(142) Indices...o.c, 69. 
(143) Indices...o.c, 240. 
(144) Ibidem. 
(145) Indices...o.c, 54, deze heette 
Joannes Judocus de Clerck en 
woonde als koopman te Duinker
ke. 
(146) Indices...o.c, 180, hij was 
pandhouder voor de ongehuwde 
Anne Marie De Pauw, geboren in 
St.-Winoksbergen en die naar St.-
Omaars was gaan wonen. 
(147) Wij kennen het voorbeeld 
van de Brusselse apothecaris, vette-
wariër en groothandelaar De Dor
pere en de Deinzenaar Augustinus 
Claes. Deze laatste kwam zich van
uit Leuven in de kleinstad Deinze 
ten Zuiden van Gent) vestigen in 
1782. Hij verwierf het poorterschap 
op 4.031786 en had zijn apotheek 
in 1790 en 1796 aan de Markt. In 
het bevolkingsregister van 1813 
staat hij als handelaar-koopman 
ingeschreven, in 1818 als laken-
koopman. Wellicht sproot dit twee
de beroep voort uit de niet genoeg
zame inkomsten die hij als 
apotheker genoot. In dergelijke 
kleinere centra kwam de laagste 
bevolkingslaag nauwelijks bij de 
dokter terecht en aldus ook niet in 
de apotheek. Op 7.01.1815 werd 
Claes burgemeester tot in 1833- Hij 
overlijdt op 5.10.1849. Cfr. C. De 
Backer, " Nieuwe...V. Deinze en 
Diest" in: Farmaleuven-info 19-1 
(1996) 6-9. Deinze wordt hier ver
noemd omdat zij als kleinstad een 
typisch voorbeeld is van een eerste 
apotheekvestiging in de laatste 
jaren van de 18de eeuw. In de late 
Middeleeuwen en in de Nieuwe Tij
den zien we dat apothekers ook de 
politieke ambten van burgemeester 
en schepen vervullen. Als voor
beeld citeren wij apothecaris 
Aubertijn Frenier, burgemeester van 
Brussel in 1459. Cfr. C. De Backer, 
"Gegevens over de geschiedenis 
van de farmacie te Brussel. Eerste 
onderzoeksresultaten uit het archief 
van het OCMW" in: Bulletin Nr. 89 
(1995), 1-22. 
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(148) Met dank aan Lic. Hist. I. 
Verstaete en Lic. Rom. Fil. R. Ostyn 
die ons historiografische gegevens 
bezorgden met betrekking tot de 
beide Tieltse archieven: het stadsar
chief en het archief van de Sint-Pie-
tersparochie en het Decanaat Tielt; 
A. Wijffels, Inventaris van het 
archief (Tielt, 1976); F. Hollevoet 
en R. Ostyn, Inventaris van het 
archief van de Tieltse Sint-Pieterspa-
rochie en het decanaat Tielt (Tielt, 
1989). 
(149) RA. Tanghe, De poorters van 
Tielt van voor 1550 tot 1614 (Tielt, 
1985) 33; P. Vandepitte, De stadsfi
nanciën van Tielt vanaf de regering 
van Filips II tot het begin van de 
Oostenrijkse periode 1557-1718 
(Tielt, 1966) 32; Stadsarchief Tielt 
(=SAT), nr. 1721 (originele oorkon
de); SAT nr 1323, ff. 3r en 71 r.; J. 
De Vriendt, "Het hospitaal of kloos
ter der Alexianen (XHIe-XlVe 
eeuw)" in: Handelingen van de 
Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Kortrijk XV (1936) 213-
249, met name 241. 
(150) C. De Backer, "Nieuwe...II. 
Assenede, Dendermonde, Meche-
len, Ninove, Sint-Truiden en Tielt" 
in: Farmaleuven-Info 18-1 (1995) 7-
12; ld., "De apothekers van Tielt", 
in: Gedenkboek bij het honderdjarig 
bestaan van de Apothekersvereni
ging voor Kortrijk en Omliggende 
1895-1995 (Kortrijk, 1995) 103-105. 
(151) Wij wijzen hier terloops op 
de publicaties van apr. D.A.H. Van 
Bastelaer (1823-1907), een voor
vechter en verdediger van de waar
den van het apothekersberoep, die 
zich steeds terecht in de loop van 
de zijn leven tegen deze gang van 
zaken heeft verzet. Zie ook: over 
Van Bastelaer: L.J. Vandewiele, 
Geschiedenis... o.c, 27'4. 
(152) SAD 125, fol. 71r : Gegeven 
xv martij binnen desen jaere Mees
ter fan van Gheele apothekaris van 
een hoefken gelegen bij Alheyligen 
poerte aldaer die eertmoelen staet x 
[=10] karol fusj. G [uiden]. 
(153) Ibid., fol. 46v. Als belasting 
op een huis moest Jan van Gele 8 
Rijnsgulden betalen. 
(154) Voor de omstandigheden zie: 
E. Van Autenboer, "De schutters en 
ambachtslieden van Diest in 1569" 
in: Vlaamse Stam III (1967) 277-
294. 
(155) SAD 23, fol. 172r-173v. 
(156) Peeter van Gheele medecijn 
doctuer werd als fugitief gezocht in 
1568. Uit een bundel behorende tot 
het archief van de Raad van 
Beroerten en geciteerd door Van 

11.10. Tielt. 

Tielt is een van de kleinere steden, die evenals Diest en nog anderen, zich in de 
loop van de Moderne Tijden en de Nieuwste Tijd zich niet verder ontwikkelde 
tot een grootstad, maar daarentegen toch wel een interessante geschiedenis heeft 
(148). Reden genoeg om hier ook ter plekke archiefonderzoek te gaan verrich
ten. Tielt kende van 1613 tot 1622 apothecaris Gabriel Bultinck gevestigd in het 
huis de Halve Mane aan de Markt tussen het huis genaaamd den Fransche Scild 
en het huis van de chirurgijn Salomon Marx. Bultinck was in 1613 als inwijkeling 
samen met zijn vrouw Catharina Pantin uit Brugge gekomen. In 1622 verkocht hij 
aan de Hospitaalzusters zijn huis, betaalde voor afzittende poorterij en vertrok 
terug naar Brugge waar hij rond 1625 overleed (149). Na hem vonden we tot in 
de 19de eeuw geen apothekers meer te Tielt (150). Chirurgijns en cumulerende 
apotheekhoudende artsen vulden de leemte op (151). 

IQ. Emigratie. 

In het hiernavolgende tweede luik van onze bijdrage geven we drie gevallen van 
emigratie op het einde van de l6de eeuw, en dit wegens politieke en godsdiensti
ge redenen. In de farmaco-historische literatuur is tot op heden geen aandacht 
aan deze vorm van migratie in de Zuidelijke Nederlanden gegeven. 

III. 1. Van Diest naar Keulen (Köln). 

Meester Jan van Ghele (Gheele, Gele), fs Jan, was apotekaris te Diest tussen 1544 
en 1568. De eerste vermelding van zijn naam met de beroepsaanduiding apothe
karis dateert van 15.03-1544 (152). Van 23.09-1558 dateert een ander citaat: mees
ter Jan van Gele appothecaris, natuerlick sone wijlen meester Jans van Ghele 
(153). 
Op 27.02.1568 had de hertog van Alva, Jan de Grève, drossaard van Brabant, 
naar Diest gezonden om er een onderzoek te doen naar de gevluchte burgers die 
betrokken waren geweest bij de rebellie en ongeregeldheden in de stad (154). 
Een lijst van deze ïugitieven, 98 in aantal, was meegegeven (155). De personen 
in kwestie werden publiekelijk gemaand zich binnnen een bepaalde termijn per
soonlijk te komen verantwoorden. Als nummer 44 van de lijst staat Jan van Ghele 
appotecaris vermeld, naast o.a. Anthonis Reyniers alias Goitsenhoven barbier (nr. 
65), Peeter van Gheele medecijn doctuer (nr. 75) en Jan Cranen medecijn (nr. 83) 
(156). Wat precies de latere lotgevallen waren van de apothecaris, hebben we 
niet kunnen vinden bij Verheyden; hij wordt er vermeld zonder beroepsopgave 
en de strafmaatregel is er niet opgegeven (157). Hij is in elk geval niet weer te 
vinden als apothecaris-uitwijkeling naar het Noorden (158). Van Autenboer 
bericht dat er in totaal 13 Diestse oproerlingen werden opgehangen terwijl er 130 
werden verbannen en hun bezit verbeurd verklaard werd. In de ledenlijst van de 
kramers gepubliceerd door deze auteur, staat de apothecaris vermeld als meester 
Jan van Gheel. Apothecaris Jan van Ghele had uit zijn huwelijk met Mariken 
Soers een zoon: Lucas van Ghele, kramer gespecialiseerd in laken en andere stof
fen (159). 
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III. 2. Van Turnhout naar Londen. 

Apothecaris Geeraerd Sanegreyn (Zanegreyn, Sanegrains) was gevestigd op de 
Potmarkt te Turnhout. Hij wordt in de archiefstukken apothecaris en zelfs ook 
chirurgijn en barbier genoemd. Hij was de zoon van vlaskoopman Lucas Saneg
reyn en Jozijne van der Vaeren Jansdochter. Vóór 26.12.1560 is de apothecaris 
getrouwd met Anna Mertens. Deze was toen weduwe van de apothecaris 
Monulphus Cornelii alias van Hoel, overleden in 1552 en waarvan ze drie doch
ters had. Van Sanegreyn weten we dat hij in 1563 de huisjes van de ommegang 
schilderde. In de periode der troebelen stelde Sanegreyn zich daarenboven op als 
hervormingsgezinde. Hij verstrekte logies aan predikanten en woonde hun pre
ken bij. Op 19-10.1568 werd hij door de Raad van Beroerten op deze beschuldi
gingen voor eeuwig verbannen en werden al zijn goederen aangeslagen. Gee
raard Sanegreyn emigreerde naar Londen en hertrouwde daar op 3-01.1571 met 
Agnete Jacobs, weduwe van een zekere Hans Bachts. Ondertussen was zijn echt
genote Anna Mertens al vóór 31.10.1570 te Turnhout overleden (160). 

III.3- Van Tienen naar Vlissingen. 

In een recente bijdrage vroeg de recentelijk overleden Wittop Koning aandacht 
voor een reeks Antwerpse apothekerspotten die te Vlissingen werden opgegra
ven achter de voormalige apotheek van Reinier van den Putte (werkzaam rond 
1584). Uit het opschrift van zijn grafzerk in de Vlissingse Sint-Jacobskerk, blijkt 
dat hij in 1534 te Tienen geboren werd en overleed te Vlissingen op 31-03-l6l6. 
Zijn echtgenote was de Leuvense Janneken Zeleers (1558-1600). De fameuze 
botanicus en geneesheer Mathias de 1'Obel of Lobelius, heeft Reinier van den 
Putte persoonlijk gekend. Deze wordt namelijk door hem in zijn boek Leytsman 
ende Onderwijser der Medicijnen uit 1614, bijzonder geroemd om zijn kruidtuin 
en officina (l6l). De Tiense apothecaris Reinier van den Putte was tijdens de 
periode der godsdienstroebelen vanuit Tienen naar Vlissingen uitgeweken. In de 
Biografische Index wordt hij, samen met zijn te Tienen geboren zoon Pieter 
(tl655) enkel als Vlissingse apothecaris vermeld. Verkeerdelijk wordt zijn overlij-
densjaar als geboortejaar opgegeven (162). 

IV. Besluit. 

De poortersboeken van onze steden zijn een belangrijke bron voor de geschiede
nis van de farmaciebeoefening. Ze werden tot hiertoe (met uitzondering van Reg-
ina Aernouts en onszelf) nog niet gebruikt in het farmaco-historisch onderzoek 
betreffende de Zuidelijke Nederlanden. Het groter worden van het bestand van 
nieuw gevonden personen corrigeert in eerste instantie het aantal apothekers van 
een bepaalde stad naar hoger toe. 
Als wij de hierboven gevonden gegevens bekijken zien we dat de immigratie van 
apothekers uit Italië en uit Frankrijk volledig onbeduidend is voor de periode 
1200 tot 1500. In de l6de eeuw is immigratie uit Italië, Portugal en Duitsland 
slechts in zeer geringe mate vast te stellen. Deze enkele immigranten laten zich al 
gauw opslorpen door de plaatselijke bevolking. De Portugese naam de Sousa bij
voorbeeld wordt al vlug vervlaamst tot De Sosse! In de belangrijke laatmiddel
eeuwse stad Mechelen vinden we op het einde van de 15de eeuw slechts één 

Autenboer lezen we dat een der 
grote aanstokers van de rebellie de 
medecyn en pisbesiender meester 
Peeter van Gheele was. Hij was lid 
van het kramersambacht waartoe 
dus ook de apothecarissen behoor
den. Dank zij Govaert van Stryrode 
alias Kenneke, die van beroep 
organist van Sint-Sulpitiuskerk was 
en tevens zakdrager of losser der 
schepen, kon Peeter van Gheele 
ongemerkt, in een zak verstopt, 
door hem naar het schip van de 
Mechelaar Floris Beeldekens 
gebracht worden! 

(157) A.L.Verheyden, Ze Conseil des 
Troubles. Liste des condamnés 
(1567-1573) (Bruxelles, 1961) 426, 
nr. 10876. 
(158) A.I. Bierman, MJ. van Lie-
burg en D.A. Wittop Koning, Bio
grafische index..o.C; M. Van der 
Eycken, Ziekenzorg te Diest van de 
12de tot de 18e1" eeuw. Diestsche 
Chronycke 1 (Diest, 1979), 44, 
noemt Jan van Geel een der hoofd
figuren van de rebellie te Diest 
maar noemt hem echter verkeerde
lijk een barbier. Ook in andere ste
den zijn apothekers als Calvinisten 
of rebellen geconfronteerd gewor
den met Alva's Bloedraad. De 
Gentse apothecaris Nicolaes de 
Zadelaere werd zelfs onthoofd op 
20 februari 1568 te Koekelberg. Zie: 
J. Scheerder, "Documenten in ver
band met confiscatie van roerende 
goederen van hervormingsgezinden 
te Gent (1567-1568)" in: Bulletin de 
la Commission royale d'Histoire t. 
CLVII (1991) 125-245, m.n. 163 en 
208; C. De Backer, "Nieuwe...VI. 
Brugge, Gent, Mechelen en Sint-
Gillis-Waas" in: Farmaleuven-Info 
19 (1996) 25-31. In Kortrijk kreeg 
apothecaris Jan Coelembier last. Zie 
B. Mattelaer, "De nering van de 
H.H. Cosmas en Damianus in Kon-
rijk van 1448 tot 1815" in: Bulletin 
nr. 89, jg. 44 (oct. 1995) 23-38; 
Gedenkboek...Kortrijk, o.c, (Ize-
gem, 1995) 9-10. Voor Roermond 
kennen we het geval van de ver
mogende apothecaris Hendrick van 
der Smitzen. Zie J.G.C. Venner, "De 
beeldenstorm in Roermond", in: 
Roermond stad met verleden. Negen 
hoofdstukken over Roermondse 
geschiedenis (Roermond, 1983) 43-
102. A.L. Verheyden, Ze Conseil des 
Troubles...o.c, 155, nr. 3480, geeft 
nog andere veroordeelde apothe
kers uit Noord en Zuid op, o.a. 
Jehan Descrolieres uit Halle die 
geëxecuteerd werd. 

(159) SAD, handschrift van de 
familie Van Goedenhuyse. 
(160) E. Van Autenboer, "Uit de 
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geschiedenis van Turnhout in de 
l6d e eeuw : Voorbereiding, uitbars
ting en gevolgen van de Beelden
storm (1566) (2e deel)" in: Taxand-
ria, Nieuwe Reeks XLI (1968) m.n. 
116-117 en 263. 
(161) D.A. Wittop Koning, "Een 
serie majolica apothekerspotten uit 
de bodem van Vlissingen" in: Antiek 
27 (1992) 79-81. Zie ook : ld., Com
pendium voor de Geschiedenis van 
de Pharmacie van Nederland 
(Lochem/Gent, 1986) 92.; ld., "De 
beoefening van de geschiedenis van 
de farmacie in de Nederlanden. Een 
vergelijking van de stand van het 
onderzoek" in : Pharmaceutisch 
Weekblad 129 (1994) 740-746, m.n. 
745. 
(162) A.I. Bierman, M.J. van Lieburg 
en D.A. Wittop Koning, Biografische 
index...o.c., 74 nr. 2792. 
(163) Enkele studenten die aan de 
K.U. Leuven het keuzevak Geschie
denis van de Farmacie en het 
Geneesmiddel volgden, schreven 
een kleine monografie over de 
beoefening van de farmacie in hun 
streek toen daar voor het eerst offi-
cina's werden geopend. Deze 
aspecten van de nieuwste farmacie-
geschiedenis zijn des te interessan
ter omdat bijvoorbeeld in een paar 
gevallen de herinneringen konden 
worden opgetekend van de eerste 
ter plaatse gevestigde (en nu gepen
sioneerde) apothekers uit de jaren 
40 of 50. 

immigrant in de persoon van Sander Azeniers. 
De immigratie betekent dus slechts een weinig belangrijke factor voor de aanwe
zigheid van apothekers in onze streken. De gegevens over apothekers die ik 
sinds 1974 in de meest verschillende bronnen verzamelde, bevestigen dit duide
lijk. De hoger geciteerde apothecarissen Petrus de Monpellier te Brugge in 1284 
en Martin van Sycleer van Pavije te Gent in 1377 zijn dus eerder te beschouwen 
als zeldzame gevallen. 
De zogenaamde 'generatio spontanea-thesis' kon ik zelf tot hiertoe niet docu
menteren. De evolutie-thesis blijft haar groot belang behouden. Wat men ook 
kan merken, is dat in de tweede helft van de 18de eeuw het aantal apothekers 
zeer toeneemt en daardoor ook de mobiliteit. De steden garandeerden aan deze 
nieuwkomers niet altijd meer een zekere en probleemloze plaats en inkomen. 
Deze situatie werd dan opgelost door een uitzwerven naar kleinere steden of 
centra. Opmerkelijk genoeg zal zich in de tweede helft van 20ste eeuw, en dan 
versneld na Wereldoorlog II, ook een uitzwerming naar de dorpen en het platte
land voordoen. Uiteindelijk zal de uitdeining stilaan tot stilstand komen en 
bedwongen worden door allerlei juridische maatregelen. De geschiedenis van 
deze nieuwe vestigingen is bijzonder interessant voor onze farmaciegeschiedenis, 
maar dat is een ander hoofdstuk (163). 

Bijlage. Alfabetische lijst der geciteerde apothecarissen. 

Hierin werden alle in deze bijdrage, zowel in de tekst als in de voetnoten en lite
ratuur, genoemde namen opgenomen. Na de familienaam en voornaam komt de 
plaats van herkomst (of standplaats), de plaatsen waar de leertijd werd volbracht 
en tenslotte de vestigingsstad. Tussen deze twee plaatsen komen één of meedere 
locaties die de studieplaatsen vertegenwoordigen. Bij plaatselijke apothecarissen 
volgt alleen de vestigingsplaats. 
De afkortingen zijn: Aa: Aalst; A: Antwerpen; B: Brussel; Bg: Brugge; BSW: Ber-
gues-St.-Winnoc D: Diest; Du: Dunkerque; G: Gent; L: Leuven; M: Mechelen; N: 
Nieuwpoort. Een vraagteken beduidt dat we niet weten waar de apothecaris 
vandaan komt. De namen voorzien van een * zijn apothekersknechten. Bijvoor
beeld, Pauwels, Petrus: G - G - B - B - G , betekent dat apothecaris Petrus Pau
wels afkomstig is van Gent, te Gent en daarna te Brussel bij twee onderscheiden 
leermeesters gestudeerd heeft en zich tenslotte in Gent vestigde. Voor de data en 
de jaartallen zal men in het betreffende onderdeel, in dit geval Gent, moeten zoe
ken. 

Azeniers, Sander (Alexander): Asti (Piémont) 
- M 
Belincx, Adriaen: Bergen-op-Zoom - A 
Berghe, Antoine van den - : N 
Berghe, Franchois vanden : G - Assenede -
G - G 
Beringen, Lysbeth van - Tildonk - M 
Bertrand, Jean Baptiste: Aa - B 
Berwouts, Coenraet: Hoegaarden - A 
Bie, Norbertus Jacobus de - : Lier - A 
Blomme, Carolus: BSW - G 
Boelaert*, Constantinus: leper - G 

Bonble, Guillaume: G 
Bosch, Jean Gabriel vanden - : Spa - B 
Bosschere, Cornelis de - : ? - G 
Bouchier, Georgius: Bg - G 
Bourgois, Franciscus: G - G - Maastricht - G 
Brant, Henric: Arnhem 
Brassins, Leonardus: Traiectum (=Maastricht 
of Utrecht) 
Breugel, Heindric van - : G 
Breugel, Pieter van - : Venlo - G 
Breydel, Joachim: G 
Brucqué, Franciscus de - : B - D 
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Brugghen, Elias vander - : G - G - Lille - A - B 
Brunsewyc, Diederic van - : Utrecht - Bg 
Bruyne, Jacop de - : A - M 
Bryppio, Josepho de - : Milano - A 
Bultinck, Gabriel: Bg - Tielt - Bg 
Bultinck (Bultynck), Jan: G 
Buyck, Pieter: G 
Caroli, François: Mons - B 
Casteele, Jan van den - : G 
Caus, Dominicus: Aa - G 
Claes, Augustinus: L - Deinze 
Claeis, Carolus: BSW 
Claeysman, Christianus: G 
Claphouwers, Marcus Antonius: Köln - A 
Clippeleir, Jean François de -: Zèle - B 
Cobbe, Andries: 's-Hertogenbosch - A 
Cock, Michiel de - : N - G 
Coelembier, Jan: Kortrijk 
Collet, Joannes: BSW - N 
Collet, Guillaume Ignace: Morbecque - Cassel 
Cooman, Jacop de - : G 
Cooman, Judocus: Assenede - G - B - Paris - G 
Coppenole, Hector Josephus van - : Oudenaarde - G 
Coppin, Henri: Du 
Coppin, Jacques: Du 
Cornelii alias van Hoel, Monulphus: Turnhout - London 
Corte*, Petrus François de - : Diksmuide - G 
Cruyl, Augustijn: G - Lille - G - G 
Cupere*, Pauwel de - : Vinderhoute - G 
Cuvelier, Jacobus: ? - BSW 
Damiens, Christoffel: Arras - A 
Dassonville, Gilles: Lille 
Daubioul, Louis Bernard: Genapppe - G 
David, Adrianus: M - A 
Demoulin, Jean François: Gembloux - B 
Descrolieres, Jehan: Halle 
Desmares*, Jean Emmanuel: L - B 
Desmaret, Antonis: M - A 
Destrooper, Jean François: Lokeren - B 
Dhont: zie De Hondt 
Dielen, Pieter van - : Gelderland - B 
Dielkens, Merten: Halle - A 
Diest, Henric van - : D - M 
Dorpel, Guillaume de - : zie De Dorpere 
Dorpere, Guilliam de - : Bg - B 
Driessche, van - : G 
Dubuysson, Pierre: Paris 
Duchocquel, Louis Dominique: St.-Omer - BSW 
Dysenbart jr, Jacques: Ath - G 
Fabre, Philippe Joseph: Mons - B 
Foncier, Jacques François: Aa - B 
Fonteyne (Fontaine), Jan Winock de la - : BSW 
Fraguier, Claude: Paris 
Francken, Joos: Beringen - A 
Frenier, Aubertijn: B 
Frymont, Carolys: B - M 
Gheele (Ghele), Jan van - : D - Köln 
Gijsbregts, Guilliam: A 
Gillis, Joannes: Tienen - B 
Gilman, Hyacinth: Cornelimünster - B 
Goormachtich* (Goormachtig), Andréas Daniel: Bg - G 
Grondonne, Alexandre: B 
Guillet, Pieter: G 
Grauw, Domenicus de - : M - A 
Grave, Philippus de - : G - A - G 
Hamer, Josse d' - : G - B 
Hamer, Laurentius Josephus de - : B - G 
Hannesoet (Hannefoet) apothecarius: G 

Hauwegem, Petrus: G 
Helvort, Jacques van - : ? - A 
Huegens, Dierck: L 
Heukens, Jan: G - A 
Heyndricke, Jan Baptiste: St.-Omer 
Hondt, Baudewijn de - : Temse - G 
Hullens, J.: Sint-Truiden - B 
Huygens, Jacob: L 
Impens, Anthonius: ? - G - B - G 
Inghelrans, Jan: M - A 
Isenbaert, Charles: Bg - B 
Isselstein, Louis Ferdinand: Avergem - B 
Jacobs, Franciscus Cornélius: Lokeren - G 
Janssens, Adriaen: Lier - M 
Janssens, Govaerd: G 
Jumné, François: Diksmuide - BSW 
Kempeneere, Henric de - : Sint-Kathelijne-Waver - M 
Kerchove, Symoen van de - : G 
Kerchove, Jacobus van de - : G 
Lamotte, Jacob: Du 
Lamsoete, Johannes: G 
Lamzoete, Jan: zie Lamsoete, Johannes 
Landtwijn, Adriaen: M - A 
Lanvijn, Adriaen: zie Landtwijn 
Laury, Pierre: Lille - M 
Lauwers, Abraham: A 
Leestmans, Jean-Pierre: Hoogstraten - B 
Ledivin, Jacques*: M - B 
Lefer, Anthone: G - A - B - G - G 
Lespine, Jacobus: B 
Liederden, Jan van - : Tournai - A 
Limelette, Thomas Joseph: Namur - B 
Lottin, Pierre: Seclin - G 
Maeckelaere, Fransois de: Bg 
Man, Hieronymus: B 
Mariot, David: Sedan - B 
Mechelen, Wyncelijn van - : A 
Mechelinck (Mechelincx), Jan: G - B - G 
Melgar, Jacob Frans de: Du 
Meers, Anthonius: Maastricht - D 
Meert, Josse Antoine: Aa - B 
Melbeek, Joannes van - : Lummen - D 
Mesmaker, Jan de - : B 
Moermeester, Gillis de - : Dülcken - A 
Moermeester, Jan de - : G 
Monpellier, Petrus apothecarius de - : Mompellier - Bg 
Monts, Andries: B - G 
Moragie, Jacques: Du 
Muelen, Johannes vander - : B - G 
Neef (Neve), Joannes Baptista de - : ? - G - Lille - G 
Neyts, Joannes*: L - B 
Overdats, Pétais: B 
Paesschen, Peter van - : Lier - M 
Palet, Antoine: Mons - A 
Parijs, Judocus: ? - A 
Pauw, Carolus de - : BSW 
Pauwels, Petrus: G - G - B - B - G 
Peeters, Arnoldus Christianus: Houthem bij Valkenburg - D 
Peeters, Jan: M - G 
Petrus, apothecarius de Monpelier, zie: Monpelier 
Persoons, Antonius: M - A 
Philippi, Nicolas François: Fontaine l'Evêque - B 
Piens, Benoît: Aa - Du - ? 
Putte, Reinier van den - : Tienen - Vlissingen 
Quertia, Giovanni: Cremona - A 
Ramond, Jan: Dendermonde - M 
Ranson, Simon: Namur - B 
Remy, Gillis: Douai - G 
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Robert, Jacques: Urbino - A 
Roren, Adriaen van - : 's-Hertogenbosch -
Rymenans, Joannes Baptista: Diest - M 
Saeys, Philipp: A 
Saeys, Pieter: A - G 
Sanegreyn, Geeraerd: Turnhout - London 
Scheirlynck, Jan Baptist: G 
Scrieck, Cornelis: Cambrai - A 
Serain: zie Serrains 
Serrains, Joost: G 
Serrains, Joost: G 
Serruus, Jean Guillaume: Oostende - G 
Simoens: Oudenaarde - G 
Sleytanius, Arnout: Köln - A 
Smidt, Peeter de - : B - A 
Smitzen, Hendrick van der - : Roennond 
Somer, Lievin de - : Dendermonde 
Somere, Lucas de - : zie Zomer 
Spithael, Petrus van - : M - A 
Stas, Paul*: Aa 
Steene, Boudin vanden - : G 
Stellamans, Cornelis: Veurne - BSW 
Stevens, Pieter: Baaigem - G 
Steil, Frans: G 
Stijl: zie Steil 
Sucquet, Denijs: ? - M 
Sutter (Suttere), Jacobus d e - : ? - G - G -
Swaen, de - apothekersgeslacht, Du 

B - G 

Sycleer van Pavije, Martin van - : - G 
Thielens, N.: G 
Thielis, Aert: Leuven - M 
Vandriessche, Judocus: G - G - St.-Omer - G 
Vastenhaven, Jan: G 
Verhulst, Baudouin: Bg - B 
Vermullen, Paul Winnoc: BSW 
Vernaelde, Laurentius Hubertus: BSW 
Verplancke, Daneel: Bg 
Verplancke, Guilliame: Bg 
Vile Noeve van Sent Symoers, Jan de - : G 
Villeneuve: zie Vile Noeve 
Vinckenborch Dire: Alkmaar - A 
Viseur, B.: Lille 
Vissenaken, Frans van - : Tienen - A 
Vogel, Peter de - : 's Gravenhage - A 
Vos, Heesijche: Kender - B 
Vos, Guilielmus de - : B 
Vos, Gillius Dominique de - : Leeuwarden - B 
Vos, Jean-François de - : A - B 
Willemse, François Louis: Deschel - B 
Witte, Conrad de - : Leuven - A 
Winder, Jacques de - , zie: de Winde 
Wuestwinckele, Dionisius van - : Bg - G 
Zadelaere, Nicolaes de: G 
Zinnicq Francoys van - : B 
Zutter, Jan Baptist de - : G 
Zomer, Lucas de - : G 

Samenvatting. 
Aan de hand van poortersboeken en de meest diverse archivalia is te zien dat de immigratie van apothecarissen 
uit Italië en Frankrijk, die vroeger als eerste factor aanzien werd voor hoe apothekers hier te lande kwamen, wer
kelijk minimaal is. Alleen twee Italiaanse en twee Franse apothecarissen zijn nawijsbaar voor de periode 1377 tot 
1500. De evolutiethesis is daarentegen altijd zeer belangrijk geweest en hierbij is een grote mobiliteit tijdens de 
leerjaren kenmerkend. De 18de eeuw betekent inzake mobiliteit het begin van een uitzwerming naar kleinere 
centra. De vastgestelde migratie tijdens de 16de eeuw is te wijten aan godienstige en politiek-economische facto
ren. 

Résumé. 
Les registres communaux répertoriant les nouveaux bourgeois, ainsi que les archives les plus diverses démontrent 
que l'immigration d'apothicaires (français et italiens), perçue comme une des trois thèses expliquant la présence 
d'apothicaires dans nos régions, est insignifiante. On n'a pu trouver que deux apothicaires français et deux Ita
liens entre 1377 et 1500. La thèse concernant l'évolution du métier est par contre très important et est documentée 
par une grande mobilité durant les années d'apprentissage. Le 18e siècle représente en ce qui concerne la mobi
lité, le début de l'établissement des officines dans les petits centres. 1' Emigration du 16e siècle fut causé par des 
facteurs religieux et politiques. 

Summary. 
The municipal records are important sources for the migration and mobility of the apothecaries from the 13th to 
the 18th century. They prove that immigration from Italy and France, formerly regarded as the first factor for the 
présence in our country of pharmacists, was minimal. Only two Italian and two French pharmacists from 1377 
unto 1500 could be traced. The second thesis concerning the évolution of the profession, the so called mercer-
theory, is on the other hand very important. Mobility is hère a really substantial component because of the 
apprentice years. The 18th century represents a growing seulement in small locations. The emmigration of the 
l6th century were occasionated by religious and political factors. 
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