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1. INLEIDING 

In de catalogus van de Tentoonstelling Dirk Mariens 1473-1973 (Aalst, Stedelijk 
Museum - Oud Hospitaal, 1 september - 31 oktober 1973) staat een foto afge
drukt van folio vij (=7) recto van het ledenregister van de schuttersgilde van Sint-
Joris te Aalst met de inschrijving in 1504 van meester Robbrecht de Smet filius 
(zoon van) Henric, medicijn (1). 
Ik verwoordde in twee vroegere bijdragen over de farmacie te Aalst dat de aan
wezigheid van een geneesheer te Aalst in die tijd ook al een onrechtstreeks 
bewijs zou zijn van het functioneren van een apothecaris in die stad (2). Tot hier
toe was nauwelijks iets bekend over de farmaciebeoefening in die stad (3). 
Recentelijk zijn wij dit ledenregister gaan bekijken in het stadsarchief te Aalst dat 
onder nr. 155 van de inventaris van Houtman bewaard wordt (4). 
Het ledenregister begint in het jaar 1488 en loopt door tot 1574. Het draagt als 
titel Namen ende toenamen vander guide broeders wesende int guide van minen 
voorseiden heer sent Joorijs binnen der stede van Aelst voor sent Joorijs dach anno 
xiiijC achte ende tachtentich naer Paesschen (5). Van dit ledenboek hebben wij 
alle namen doorgenomen. Sommige leden worden met hun beroep genoemd, 
vele andere zijn zonder beroepsaanduiding voorzien. De beroepen vertonen een 
breed spectrum: metsers, beeldhouwers, zilversmeden, schrijnwerkers, geneeshe
ren, baljuws; van bijvoorbeeld de orghelmakere (orgelbouwer) Pieter van Bug-
ghenhout uit 1491 tot Cornelis vander Beke, een vettewariër (vetverkoper) uit 
1530. 

De Sint-Joris schuttersgilde te Aalst was toegankelijk voor zowel mannen als 
vrouwen. De gildezusteren werden gheselnede, weduwe of wijf genoemd indien 
de naam van hun echtgenoot werd geciteerd. Ook poorters of burgers van ande
re steden of van het platteland konden lid worden! Buiten de Sint-Jorisgilde 
bestonden er in Aalst nog andere schuttersgilden naargelang het soort wapen dat 
gehanteerd werd (de boogschutters, de kolveniers bijvoorbeeld). 

In het ledenregister staan, enkele personen vermeld met een medische beroeps
aanduiding. Personen die eventueel als apothekers, geneesheren en chirurgijns 
zouden kunnen geïdentificeerd worden, maar in het ledenregister zonder 
beroepsaanduiding voorkomen, laten wij voorlopig buiten beschouwing. Het 
ging ons in de eerste plaats om het vinden van apothecarissen, maar wij hebben 
ook de niet-apothekers genoteerd. Wij geven hier hun namen met hun beroep in 
de oorspronkelijke grafie en voegen er tevens enkele gegevens aan toe die toela
ten hen te identificeren aan de hand van archiefcitaten en literatuur die eigenlijk 
hoofdzakelijk naar Strijpens verwijst. 

2. LEDEN UIT DE GENEESKUNDIGE BEROEPSCATEGORIEËN 

De vertegenwoordigers van geneeskundige beroepen in de Sint-Jorisgilde te Aalst 
betreffen alleen apothecarissen, chirurgijns en geneesheren doctors in de mede-
cijnen. De tot hiertoe niet bekende of gepubliceerde namen, die door onszelf 
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(1) Tentoonstelling Dirk Martens 
1473-1973 (Aalst, Stedelijk Museum-
Oud Hospitaal, 1 september - 31 
oktober 1973), afbeeldingen: P94. 
(2° C. De Backer, "Nieuwe en aan
vullende gegevens voor de geschie
denis van de farmacie in België 
VIII. Brugge, Diksmuide, Gent, 
leper, Lessen, Tongeren en Luik" 
in: Farmaleuven-info 20, 2 (1997) 
pp. 24-28, alsook Idem, "Nieuwe 
en aanvullende gegevens voor de 
geschiedenis van de farmacie in 
België I. Aalst, Kortrijk en Oosten
de" in: Farmaleuven-info 17-3 
(1994) pp. 34-39 en "Nieuwe en 
aanvullende gegevens voor de 
geschiedenis van de farmacie in 
België IX. Aalst, Maaseik, Meche-
len, Oostende en Ronse" in: Far
maleuven-info 20-3 (1997) pp. 42-
47. 

(3) Een artikel van mijn hand over 
de apothekers te Aalst in de 18dl; 

eeuw, verschenen in Bulletin van 
de Kring voor Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux, nr. 104, 
2003, blz. 9. 
(4) E. Houtman, "Inventaris van het 
Oud Archief van de stad Aalst", in: 
Archief- en Bibliotheekwezen in 
België. Inventarissen IV (Brussel, 
1974) pp. 125-131. Ook hier is een 
blad uit het ledenregister van de 
Sint-Jorisgilde afgebeeld. 
(5) SAA (=Stadsarchief Aalst), nr. 
155, ledenregister van de de Sint-
Jorisgilde. 



APOTHEKERS, GENEESHEREN EN CHIRURGIJNS, LEDEN VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-JORIS TE AALST TUSSEN 1488 EN 1574. 

(6) SAA, nr. 1123 Registrum Scabi-
norum Alosti, 1400-1401, deze is 
het oudst bewaarde schepenregis-
ter. Hierin kon ik op fol. 10 recto 
een Jan en Gillis van Branteghem 
zonder beroepsaanduiding vinden. 
Deze Jan kan natuurlijk niet de 
deken zijn maar mogelijk wel een 
familielid (vader?, oom?) die mis
schien ook al een medisch beroep 
uitoefende. 
(7) H. Strijpens, Aalst. Artsen, het 
Hospitaal, de Gemeenschap en hel 
Medicaliseringsproces in België, 
'1242-1940 (Aalst, Siesegemcomité, 
Aalsters Stedelijk Ziekenhuis, 1997) 
p. 12: Mathias van Zwemsteyn of 
-stam . Op de foto van het docu
ment lezen wij echter Zwemerstein. 
Op fol. iij verso van het ledenboek 
lezen wij eveneens duidelijk Mat-
thijs van Zwemersteyn gezien een 
haakvormige lus na de letters 
Zwem staat en paleografisch hier er 
betekent.. 
(8) H. Strijpens, o.c, pp. 19-21 en 
26. 
(9) Ibidem, p. 15. 
(10) lbid., p. 19. 
(11) lbid., p. 20. 
(12) lbid., pp. 20 en 26: 1523 Jan 
Ganditiabois. Deze op het eerste 
zicht eigenaardige familienaam 
moet in feite als Gaudiciabois, Gau-
ditiabois, Goditiabois of Godicia-
bois gelezen worden. Bij Strijpens 
komt in de beginne (16de en 17de 
eeuw) overal een andere lezing 
voor met n en P. Ganditiabois. Zie 
over Gaudiciabois: L. De Meche-
leer, "De criminaliteit te Aalst in de 
late middeleeuwen (III en slot)" in: 
Het land van Aalst XLVI1-1 (1995) 
pp. 3-63, met name pp. 25-28: 
meester Jan de Godittabor [ook al 
een corrupte vorm voor Goditiaboz 
of Goditiab(i)os], ghezworen [stads] 
chrirurgien [van Aalst] cureerde ten 
tijde van de pest te Aalst in 1528-
1529. Deze corrupte naam wordt in 
1975 al vermeld in: K. Baert en J. 
Dauwe, Zwarte zusters van Sint-
Auguslinus Aalst (Aalst, 1975) p. 
25; in oktober 1529 was de stad-
schirurgijn meester Jan Blondeel 
cyrurgien. Cfr. H. Vangassen, "De 
zwetende ziekte in de Denclerval-
lei" in: Het Land van Aalst (1958) 
pp. 373-377, m.n. pp. 374 en 375. 
Zou er geen link te leggen zijn tus
sen de naam Jolybois en Gaudicia
bois? 

(13) H. Strijpens, o.c., p. 20. 
(14) SAA, nr. 360, stadsrekening 
1548-1549, f. xxvij r-v.: meester Jan 
en Lieven Godiciaboiz [sic] cyrur-
gienen die inden jaere xv c xliij [= 

ontdekt werden, zijn voorzien van een sterretje. 
In de periode van 1488 tot 1574 zijn de leden van de schuttersgilde St.-Joris te 
Aalst met aangegeven geneeskundig beroep de volgende: 

1488 meester Jan van Branteghem cyrurgien. 
In dit jaar was hij deken van de gilde (6). 
1488 Jan van Romond* surgien. 
Tot hiertoe onbekend. Mogelijk is de familienaam een corrupte vorm van Van 
Roermond of Van Denremonde (Dendermonde). 
1488 Matthijs van Zwemersteyn doctor in medecinen. 
Strijpens noemt hem verkeerderlijk Van Zwemsteyn en Van Zwemstam (7) en 
meent dat hij uit Duitsland kwam. Wij denken eerder aan Holland en Gelderland. 
1501 Robbrecht de Smet f[iliu]s H[endric]x (8) 
Strijpens vernoemt hem in 1477, 1482-1483 (9). Hij is de vader van de gelijknami
ge stadsgeneesheer. Zelf had hij een zoon Robbrecht junior die hem opvolgde als 
stadsdokter en schepen van Aalst (10). 
1507 meester Schout' de medecijn. 
Vermoedelijk is deze geneesheer dezelfde als meester Scouthof, doctor in de 
medecijnen door Strijpens geciteerd, evenwel zonder precies jaartal, maar wel
licht nog werkzaam in of na 1518 (11). 
1523 Bertelmeeus vanden Putte te Ghendt jnt Paradiseken ten Putte. 
Is een Gentse apotheker waarover hieronder meer. 
1538 in Antwerpen apteker meester Gheraerdt van Boyengenye*. 
Dit is de eerste vermelding van deze apothecaris. 
1538 Jan Godiciabo chyrurgien. 
Bij Strijpens komt er reeds een Jan Ganditiabois voor in 1523 als stadschirurgijn 
die 36 pond parisis verkrijgt om de armen te verzorgen. Hij was de opvolger van 
Jan Blondeel in dat jaar. Voor het jaar 1528 vermeldt Strijpens als stadschirurgijns 
de broers Jan en Lieven Ganditiabois en in 1543 nog eens beide (12). Strijpens 
noemt de eerstgenoemde Jan 'de stamvader van de bekende chirurgijnenfamilie' 
en geeft als zijn overlijdensdatum het jaar 1543 aan. Hij moest in 1529 met de 
teruggeroepen Jan Blondeel de Engelse zweetziekte bestrijden. Jan is de vader 
van de beide chirurgijns Jan en Lieven (13). Vermoedelijk is ons schutterslid Jan 
Godiciabo uit 1538 te vereenzelvigen met Strijpens' Jan Ganditiabois, broer van 
Lieven. Deze twee broers werden als stadschirurgijns aanvaard in 1548-49 (14). 
Zij gaven hun taak op in 1559 ten voordele van stadsgeneesheer Hendrik 
Brucaeus. 
1541 Anthonis van Schoonvelde'8 medicijn. 
Ik vind deze tot hiertoe onbekende chirurgijn terug in de stadsrekeningen van 
1548-1549 en de rekeningen van de H. Geesttafel in het boekjaar 1534-1535 (15). 
1541 meester Robbr[echt] de Grosprez medicin (16). 
Bij Strijpens wordt hij vermeld als stadsgeneesheer met bekleding van het ambt 
rond 1550 en tevens als schepen. Als Lutheraan verliet hij Aalst in augustus-sep-
tember 1558 (17). 
1547 meester Jan Godiciaboz, cyrurgien. 
Strijpens vernoemt Jan Ganditiabois en zijn broer Lieven die in 1543 hun vader 
Jan opvolgden. Zij zouden hun taak in 1559 opgeven en zich laten vervangen 
door Lenaert van Iseghem. Deze schijnt niet optimaal gefunctioneerd te hebben 
en dit leidde tot de tijdelijke terugkeer in 1561 van de chirurgijn Brucaeus voor 
zes jaar, des te meer omdat er een zoon Ganditiabois werd voorbereid op zijn 
taak die hij in 1563 opnam (18). Over welke Jan Godiciaboz het hier gaat is mij 
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onduidelijk. Als Jan Godiciabo uit 1538 geïdentificeerd kan worden met Jan, 
broer van Lieven, dan blijft als kandidaat voor deze identificatie alleen Strijpens' 
Jan Ganditiabois-zoon over die in 1563 stadschirurgijn werd. Ik beschik echter 
over geen andere gegevens om deze vooropstelling te staven. In 1592 verschijnt 
bij Strijpens een andere Jan Ganditiabois in de functie van stadschirurgijn (19). 
15 50 Jan Jolybois* appothecaire. 
Zie infra. 
1560Joosijne de huijsvrouwe (= de echtgenote) van Joos Jacobs* cyrurgien. 
De chirurgijn Jacobs was tot hiertoe ook niet bekend. 
1562 meester Lenaert van Yseghem cirurgien. 
Komt voor bij Strijpens als Lenaert Van Iseghem die als chirurgijn niet optimaal 
zou gefunctionneerd hebben. Hij trad in dienst in 1559 en bleef tot in 1561 (20). 
1574 meester Robbrecht Fervacke, doctor in de medecijnen. 
Robbrecht Versaecke volgde volgens Strijpens de stadsarts Augustijn Malmens op 
en werd later zelf opgevolgd door Gabriel Van Den Dycke (21). 
Hij zal mogelijkerwijze ook Farvacques kunnen hebben geheten. In de stadsreke
ning van 1585-1586 krijgt meester Robert Feruacq twee kannen wijn cadeau 
samen met een zekere meester Marten Bacq (22). Ten dien tijde was meester 
Jacob Limnander, docteur inde medicijnen, stadsdokter van Aalst (23). In datzelf
de jaar kreeg deze laatste vier kannen wijn aangeboden toen hij in zijn functie en 
als pensionaris door het stadsbestuur aanvaard werd (24). Strijpens stipt aan dat 
hij in 1580 stadsarts werd (25). 
Bij het jaartal 1562 zien we dat er toen tenminste drie naast elkaar werkende chi
rurgijns leefden in de stad Aalst: Lenaert van Yseghem en Jan van den Houwe' 
cyrurgien die op kerstavond 1562 werd aangesteld als chirurgijn van de H. Geest-
tafel. Ook de chirurgijn Gheerdt Godiciabois* werkte bij gelegenheid voor de dis 
(26). We komen tot 5 chirurgijns als we Joos Jacobs uit 1560 er bij nemen en Jan 
Godiciabois, stadschirurgijn uit 1563 (27). Strijpens geeft in een grafiek aan dat 
het Land van Aalst ca. 1560 een piek bereikt had van 94.000 inwoners (28). 
Benadrukt weze: voor het Land van Aalst, dus niet de stad alleen. In de volgende 
jaren viel het bevolkingscijfer naar 32.500 zielen. 

3. DE APOTHEKERS. 

3 1 . Apothecaris Bertelmeeus van de Putte uit Gent, lid van de Aalsterse schutters-
gilde Sint-Joris in 1523. 

Waarom deze apothecaris lid werd van de Aalsterse Sint-Jorisgilde weten we niet. 
We weten ook niet of hij lid was van de gelijknamige gilde te Gent (29). In een 
uitgave van geconfisqueerde roerende goederen te Gent in 1567 en toebehoren
de aan Calvinisten konden we de inboedelbeschrijving terugvinden van de Gent
se apothecaris Nicolaes de Zadeleere. Deze was met een 60-tal andere hervor
mingsgezinde Gentenaren gevlucht na de troebelen in 1566-1567. Nicolaes de 
Zadeleere had naast zijn beroep als apothecaris ook gefungeerd als Calvinistisch 
aalmoezenier. Wegens het bijwonen van predikaties, vergaderingen, geldinzame
lingen, schenkingen van o.a. zesduizend stenen voor de bouw van de Gentse 
Calvinistische tempel, werd hij door de Raad van Beroerten op 20 februari 1568 
aangehouden. Als voortvluchtige waren zijn goederen al op 15 december 1567 
geïnventariseerd in opdracht van de hertog van Alva (30). Jammer genoeg werd 

1543] mits den overlijden van wijlen 
hueren vadere gesamelijck aenge
nomen waren ten dienste vander 
stede omme den schamelen 1= arme] 
menschen jn thostpitael ende 
ellders] binnen deser stede te assiste
ren jn tfaict van huerlieder conste 
00c de zwerte zusteren ende alle 
anderen binnen deser steden jn 
tijde van peste ter aderen te laten [= 
aderlaten] ten gagen [= van Frans 
gage, loon, honorarium ook pen
sioen genoemd als de betroffene in 
dienst van de stad was aangesteld] 
xl £ par. voor bet beeden te deelen 
half ende balf est betaelt over djaer 
verschenen Lichtmesse lestleden xl £ 
par. Lichtmis valt 40 dagen na kert-
mis, dus op 2 februari. Op fol. xxx 
r wordt aan meester Jan Godicia-
boiz 8 lb. par. uitbetaald voor zijn 
ambtskledij: mr Jan Godiciaboiz 
cyrurgien die aengenomen es ten 
dienste vanden gemeenen [= gewo
ne] armen es ghegheven jn hulpe 
teen tabbaerde viij £ par. 
(15)SAA, nr. 1993, rekening H. 
Geest, 1551-1552, geen foliëring, in 
de rubriek Ghecostumeerde Costen 
(kosten naar de costuymen (Frans: 
coutumes), het gewoonterecht): 
meester Anthonis van Schoonvelde 
cirurgien die aenghenomen is 
geweest omme darmen 1= d'armen, 
de armen] der stede, wesende onder 
de subjectie ende protectie [= het 
persoonlijk gezag en de bescher
ming] vande zelven proviseurs, le 
curerenne [= te cureren, verzorgen] 
ende genesene van alle heure sieck-
ten, quetsuren ende gebreken, hoe-
danich die zijn, up de gagie van 
xxiiij £ parisis tsjaers ende dit om 
haer des rekeninghe verschenen [= 
vallende op] te kersstlmisse] xv c 
tenvijftich. In de rubriek der extra
ordinaire kosten lezen we nog: 
[betaelt aen] meester Anthonis van 
Schoonvelde cyrurgien vanden 
gemeenen armen, over eene cuere 
bij hem ghedaen an de weese Dier-
icx v £. p.; In SAA, nr. 1993, reke
ning H. Geest, 1553-1554, fol. xliij v 
wordt hij weer aangenomen voor 
24 lb. p. per jaar. 

(16) H. Strijpens, o.c, p. 19: Rob
brecht de Grosprez werd schepen 
en stadsgeneesheer rond 1550; hij 
volgde Robbrecht de Smet op na 
diens dood, s.d.; ld., p. 26: Rob
brecht du Grospres, s.d. in de 16de 
eeuw. In SAA nr. 360, stadsreke
ning 1548-1549, f. xxvij r. vernemen 
we dat hij in 1540 werd aangeno
men als stadsdokter: meester Rob
brecht de Grosprez gesworen mede-
cijn van deser stede die over acht 
jaeren aengenomen was ten pen-
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sioene van deser stede omme de 
jngesetene te assisteren jn tfaict van 
sijnder conste es betaelt over djaer 
van deser rekeninghe verschenen 
ten voorseide Lichtmesse xlviij £ par. 
(17) H. Strijpens, o.c, pp 19-21. 
(18) Ibicl., pp. 20 en 22. 
(19) Ibicl., pp 25-26. 
(20) Ibicl., pp. 22 en 26. 
(21) Ibicl., p. 23. 
(22) SAA, nr. 371, stadsrekening 
1585-86, f. lviij r., uitgaven van pre-
sentwijnen: meester Marten Bacq 
procbiaen gheweest deser stede met 
mr Robbert: Feruacq (= Fervacq) 
docteur geweest voor djnnemen 
[=cPinnemen, het weer innemen 
van de stad in 1583 door de Span
jaarden?) deser stede ij kannen 
[wijns] vallent, = kosten] iiij £, par. 
(23) Hij is dit gebleven tot tenmin
ste in 1626. Cfr. SAA, nr. 391, stads
rekening 1625-1626, fol. xlv r en 
fol. Ixvij v. De volgende bewaarde 
stadsrekening in het SAA is nr. 392, 
1628-1629. Er is dus een lacune van 
één jaar. In 1628-1629 komt Jacob 
of Jacques Limnander niet meer 
voor daar hij overleden is. Hij werd 
opgevolgd door dr. med. Pieter van 
Raffeghem, cfr. SAA nr. 392, stads
rekening 1628-1629, niet gefo-
lieëerd . 
(24) SAA, nr. 371, stadsrekening 
1585-1586, f. lviij r. 
(25) H. Strijpens, o.c, p. 25. 
(26) SAA, nr. 1993, rekening H. 
Geest, 1562-1563, f xlviij v: meester 
Jan van den Houwe cyrurgien. 
Ibicl., f. Ixj v.: meester Gheerdt 
Godiciab3 cyrurgien van zeker 
cuere bij hem ghedaen an Lynken 
vander Beke vi£par. 
(27) Deze laatste bij H. Strijpens, 
o.c, p. 22. 
(28) Ibid, p. 36. 
(29) Bij J. Moulin-Coppens, De 
geschiedenis van het oude Sint-
Jorisgilde te Gent vanaf de vroegste 
tijden tot 1887 (Gent, Drukkerij 
Hoste Staelens, 1982) 483 pp., vind 
ik zijn naam niet terug. 
(30) J. Scheerder, "Documenten in 
verband met confiscatie van roeren
de goederen van hervormingsge-
zinden te Gent (1567-1568)" in : 
Bulletin de la Commission royale 
d'Histoire CLVII (1990) pp. 125-242, 
m.n. 160-165 en 208. 
(31) Cfr. O. Krell, Ingenieur, Altrö-
mische Heizungen (München und 
Berlin, R. Oldenburg, 1901) die ver
plaatsbare kachels behandelt. 
(32) Stadsarchief Gent, Reeks 172 
nr.4, fol. 19 recto. Hij zal later de 
schoonvader worden van de 
fameuze Gentse apothecaris Jaco-
bus de Cooman wiens handboek 

er van de officina zelf geen gedetailleerde inventaris gemaakt. Deze werd alleen 
geschat op zijn algemene waarde door de apothecaris Lieven Nemegheer als bij
geroepen schatter-apothecaris. De gehele inhoud van de apotheek werd afge
daan met de woorden: den wyncle met zyne toebehoorten. Daarop volgde de 
boedelbeschrijving van het huis in al zijn details. Op dezelfde 15 december 
bezocht apothecaris Lieven Nemegheer in zijn kwaliteit van toegevoegde schatter 
ook de 'winkel' van Berthelmeeux van de Putte, een door wijlen Jozef Scheerder 
hervormingsgezinde apothecaris of kruidenier genoemd, die woonde in het huis 
genaamd De Roselaere in de Burgstraat. Nemegheer maakte weer, in tegenstelling 
met de door de andere schatters meer uitgewerkte inboedelbeschrijvingen der 
verschillende kamers en net zoals bij Nicolaes de Zadeleere, al even korte metten 
met de winkel met al diesser annecleeft (aankleeft = toebehoort) in potten, 
cruuden ende anderssins. Wel worden vermeld: acht tennen maetkins onder 
groote ende cleene (acht kleine en grote tinnen maten) en den tooch (de toog) 
alsook de stoffatie (stoffering) ervan. In de nedercamere van het huis stonden een 
deel boucken in ghetale van achte onder een cleen en groot (een deel boeken ten 
getale van acht en in zowel kleine als grote formaten). In het backhuus (bakhuis) 
stonden o.a. twee steenen mortieren en eenen yseren waghen om in den winckel 
te waermen. Scheerder geeft alleen in zijn glossarium aan, dat dit een soort 
wagen was om te verwarmen (31). In diezelfde plaats was ook een grote hoop 
turf en een hout te vinden als brandmateriaal. In de lijst van de 65 geschatte 
inboedels staat apothecaris Nicolaes de Zadeleere op de vierde plaats qua waar
de (55 pond). Voor hem zijn nog een houthandelaar en twee brouwers vermo-
gencler. Van de Putte's inboedel werd slechts op 25 pond geschat. Met Van de 
Putte is het net zoals De Zadeleere fataal afgelopen. Hij werd, na eerst vrijgelaten 
te zijn, een maand later weer aangehouden, door Alva's Bloedraad ter dood ver
oordeeld, en op 29 november 1568 te Gent op het Veerleplein voor het Graven-
steen onthoofd. Toen de kansen keerden te Gent werd apothecaris Nemegheer 
zelf in 1583 opgesloten onder het Calvinistische bewind dat sinds 1577 te Gent 
aan de macht was gekomen, maar in tegenstelling met zijn onthoofde collegae 
had hij meer geluk. Na de val van dit zevenjarig regime vinden we hem in 1584 
vermeld in het neringboek der kruideniers (waartoe de apothecarissen als groep 
behoorden) aangeduid met zijn beroep van apotecaris, en dit in de functie van 
gezworene van de nering (32). Bertelmeeux van de Putte had in 1540, 1542 en 
1546 in het Gentse stadsbestuur gezeteld als Schepen van Gedele (33). In het 
ledenregister van de schuttersgilde van Sint-Joris te Aalst (34) dat begint in het 
jaar 1488 en loopt tot 1574, zien wij vermeld staan onder de nieuwe leden van 
het jaar 1523: Bertelmeeus vanden Putte te Ghendt jnt Paradiseken ten Putte (te 
Gent in het [huis genaamd] 't Paradijsje op de plaats Ten Putte). Ten Putte is 
thans de Gouden Leeuwplaats en is gelegen naast de Sint-Niklaaskerk en voor de 
Donkersteeg en het Klein Turkije. Het is ook daar dat het huis der kruideniers 
gevestigd was en vlak bij de apotheek xParadiseken. Deze apotheek was in 1491 
in handen van Jacop de Coman filius (zoon van) Ghiselbrecht, Willem de Buc fs 
Pieter die deze apothecarie verkocht voor 116 Vlaamse pond groten (35). Blijk
baar was Bertelmeeus van de Putte apotheker in tParadiseken en heeft hij in elk 
geval op het eind van zijn leven (en indien we hier niet met een homoniem te 
doen hebben) zijn beroep uitgeoefend in de Burgestraat in het huis genoemd de 
Rozelaar. Bertelmeeus moet dus tamelijk jong zijn geweest toen hij lid werd van 
de Aalsterse schuttersgilde. Als we veronderstellen dat hij in 1523 ongeveer 25 
jaar was, moet hij in 1498 geboren zijn en was hij 70 jaar toen hij onthoofd werd 
door de beul van Alva's Bloedraad. 
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3.2. Meester Gheraerdt van Boyengenye*, 'apteker' te Antwerpen, lid van de Aal
sterse schuttersgilde Sint-Joris in 1538. 

Op folio xiij (=13) verso van het Aalsterse ledenboek van de schuttersgilde Sint-
Jooris zien we dat deze apothecaris als lid ingeschreven werd in 1538: in And-
werpen meester Gheraerdt van Boyengenye apteker. Deze apothecaris hebben wij 
tot hiertoe nog nergens vermeld zien staan en moet dus als nieuwe aanwinst 
geïncorporeerd worden in de lijst van de Antwerpse apothekers. Wijlen R. Aer-
nouts, destijds hoofdapotheker van het St.-Elisabethsgasthuis te Antwerpen, 
publicerend lid van de de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 
stelde de lijsten van de Antwerpse apothekers op voor de jaren 1516 tot 1792. 
Van Boyengenye komt er echter niet in voor (36). Hij moet dus van voor 1516 lid 
geworden zijn van de Antwerpse Meerse waarin coörporatief de apothecarissen 
deel van uit maakten. Bij Sergysels en Vandewiele komt hij ook niet voor (37). 
Als we iets meer willen weten over meester Gheraerdt, dan zal verder archief-
werk te Antwerpen hierover uitsluitsel moeten geven. Terloops weze hier aange
stipt dat over de Antwerpse apothekers van vóór de lóde eeuw geen publicaties 
voorhanden zijn en dit onderwerp nog volledig braakliggend terrein is. Over de 
grafie van zijn nogal eigenaardige naam moeten wij nog het volgende preciseren. 
Heel duidelijk zijn in de grafie van het oorspronkelijke document de zich opeen
volgende letters Boyengenye te lezen. De laatste y kan niet als g gelezen worden 
aangezien een horizontale streep niet aanwezig is zoals bij de voorgaande letter 
g. De verbindingslijn of -ductus naar de eindletter e is dezelfde als in de sectie 
'boyen'. Het is ook niet uit te sluiten dat deze grafie een corrupte vorm kan zijn 
die op rekening van de toenmalige scribent of secretaris te schrijven is. 

3.3- Jan Jolybois*, 'appothecaire' te Aalst en lid van de gilde Sint-Joris in 1550. 

De Aalsterse apotheker Jan Jolybois uit 1550 is de door ons tot hiertoe oudste 
apothecaris die we persoonlijk voor deze stad konden vinden. Zeker zijn er al 
oudere apothekers in die stad geweest, en mochten die ook lid geweest zijn van 
de schuttersgilde, dan zullen ze zonder beroepsopgave opgenomen zijn in het 
gildeboek. Terloops weze hier vermeld dat Strijpens als oudst bekende medecijn 
en chirurgijn meester Wybrant medicien ende surgien uit 1423 opgeeft, en als 
oudste doctor Mathias van Zwemsteyn [moet eigenlijk zijn: Zwemersteyn] in 
1477-1482 (38). Als enige apotheker vernoemt Strijpens Willem Stoop die stads
apotheker was en schepen, die rond de helft van de l6de eeuw heeft geleefd 
(39). In de stadsrekeningen van het boekjaar 1548-1549 vonden wij in de rubriek 
der 'andere diverse kosten', in feite de extraordinaire uitgaven, Willem Stoop en 
dat voor de levering van kaarsen ten gewichte van 18 stenen, die dienden ter 
verlichting van de schepenzaal en tevens aangestoken werden voor het Onze-
Lieve-Vrouwbeeld in het stadhuis (40). Het jaar van de rekening, 1548, betekent 
dus voor ons een terminus a quo voor wat de werkjaren van [apothecaris] Willem 
Stoop betreft en indien deze persoon te vereenzelvigen is met de gelijknamige 
stadsapotheker van Strijpens, hebben dus te doen met nog een oudere apotheca
ris dan Jan Jolybois uit 1550. Het feit dat een apothecaris kaarsen levert gemaakt 
uit roet (dierlijk vet), is niet uitzonderlijk. In Gent kennen wij ook dergelijke 
voorbeelden. In aansluiting hiervan kunnen wij melden dat wij in de stadsreke
ningen van het jaar 1592-1593, in de rubriek extraordinaire kosten, konden lezen 
dat op 31 april 1593 een Philippus Stoop* uitbetaald werd voor zekere medica-

(einde l6'li; eeuw - 1620) wij recen
telijk konden ontdekken en 
momenteel bestuderen. 
(33) J. Scheerder, o.c, zie noot 29. 
(34) SAA, nr. 155, fol. x v. 
(35) C. De Backer, Farmacie te 
Gent in de late middeleeuwen. Apo
thekers en receptuur. Middeleeuwse 
Studies en Bronnen XXI (Hilver
sum, Verloren, 1990) p. 71. 
(36) R. Aernouts, "Antwerpse Apo
thekers 1516-1623" in: Antwerps 
Farmaceutisch Tijdschrift AA-12 
(1966) overdruk 8 pp. ld., "Ant
werpse Apothekers 1623-1792" in: 
Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift 
42-9 (1964) overdruk 14 pp. 
(37) E. Sergysels, Chronyke der 
Antwerpsche Apothecarissen 1422-
1835 (Antwerpen, s.d); LJ. Vande
wiele, Geschiedenis van de Farma
cie (Beveren, 1981), pp. 135-136. 
(38) H. Strijpens, o.c, pp. 12-13 en 
26. 
(39) Ibid., p. 19. 
(40) SAA, nr. 360, stadsrekening 
1548-1549, fol. xxxvij r.: Item Wil
lem Stoop es betaelt van achthien 
steenen vijf ponden roeten keersen 
die dit jaer ghebrandt sijn voor 
dheelde van onser Vrouwe voor sce-
penhuys ende ooc in scepene came-
re te xvij s. den steen xvj £ xix s. 
Een steen is, naargelang de locatie, 
een grofgewicht van 6 of soms ook 
8 pond. Roet is (dierlijk) vet. 
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APOTHEKERS, GENEESHEREN EN CHIRURGIJNS, LEDEN VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-JORIS TE AALST TUSSEN 1488 EN 1574. 

menten geleverd aan een zwakzinnige patiënte (41). Deze Philippus Stoop kan 
op zijn minst slechts een verwant van Willem Stoop zijn. In elk geval konden wij 
Philippus Stoop met de beroepsvermelding apothecaris weervinden in 1567. Hij 
is ook stadsapotheker geworden en was dat al in 1587-1588 (42). We vinden hem 
nog terug in die hoedanigheid in 1599 tot 1601. 

<&5=3 

SAMENVATTING 

Het ledenboek van de schuttersgilde Sint-Joris te Aalst bevat voor de jaren 1523, 
1538 en 1550 drie inschrijvingen van apothecarissen als lid. Het zijn respectieve
lijk de Gentenaar Bertelmeeus vand Putte, meester Gheraerdt Boyengenye uit 
Antwerpen en meester Jan Jolybois uit Aalst. De twee laatste waren tot hiertoe 
onbekend. 

RÉSUMÉ 

Le registre des membres de la guilde des arbalètiers Saint-Georges de la ville 
d'Alost nous livre trois inscriptions d'apothicaires comme membres. Il s'agit de 
Bertelmeeux vande Putte de Gand (1523), maître Gérard Boyengenye d'Anvers 
(1538) et de maître Jean Jolybois (1550) d'Alost. Les deux derniers étaient 
jusqu'ici inconnus. 

SUMMARY 

The register of the members of St George's cross-bow Guild of the city of Aalst 
(Alost) in Flanders includes three names of apothecaries: Bertelmeeux vande 
Putte from Ghent (1523), magister Gérard Boyengenye of Antwerp (1538) and 
magister Jean Jolybois (1550) of Alost itself. The last two apothecaries were until 
now not noticed. 

Prof. Dr. Christian De Backer 
KUL, Faculteit Farmceutische Wetenschappen 
Privaat: Speureweg 21, B-9830 St.-Martens-Latem. 

(41) SAA, nr. 351, stadsrekening 
1592-1593, fol. lxxij r: betaelt Philip
pus Sloops voor sekere medicamen
ten voor de simple [= zwakzinnige] 
dochter van Adriaen Luevens. 
(42) SAA, nr. 373, stadsrekening 
1587-1588, fol. xxx v: Phfijlfipjs 
Stoop appoticaris deser stede ten 
pensioene...; en fol. xv v: Phfijlfipjs 
Stoop alsoen wethouder gheivest 
deser slede ter causen van viii 
grfooten] tabbaert te laecke ende 
parure ghelijck de somme van Hij 
xvi £ p. Deze laatste post behelst 
zijn ambstkledij (een zogenaamde 
tabbaard) waarvoor hij (zes ellen) 
laken bekwam. 
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