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Cfr. mijn lezing te Breda op 12-
13.04.2003 "Het handboekje van 
apothecaris Joos Cooman te 
Gent van 1598 tot 1636), te 
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Kring. 
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C. De Backer, "Nieuwe en 
aanvullende gegevens voor de 
geschiedenis van de farmacie in 
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Dendermonde, Mechelen, 
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Volgens Stadsarchief Gent 
(SAG), Reeks 156/9, Rekwesten 
o p d e a d m i s s i e v a n 
apothecarissen, is Christiaen 
Claeysman overleden in 1680. 
De weduwe van Claeysman was 
d e n i c h t v a n d i e n s 
apothekers leer l ing Pieter 
Geerolf, fs Pieter die zich later 
ook te Gent vestigde. L.J. 
Vandewiele gaf van deze laatste 
alsook van apothecaris Pieter 
W a t e r v l i e t ( 1 6 5 2 ) een 
gespecificeerde rekening (1686-
1687) uit die hij in zijn privé-bezit 
had. In en rond 1671 was 
Claeysman examinator. Zoals 
het toen heette, legden de 
kandidaat-apothecarissen voor 
de examen-commissie hun 
preuve af ten zijnen huyse ende 
winckel tenminste twee namen 
van zijn overgeleverd: Jacobus 
vanden Haute en Jacobus 
vanden Kerchove f[iliu]s meester 
(apothecaris) Symoen. 
5 SAG, Reeks 156/9. 
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In 1974 verzorgde ik als 
uitgever een facsimile-editie 
van deze farmacopee met een 
voorwoord van L.J. Vandewiele 
als deel 12 in de reeks Opera 
Pharamaceutica Raiora. 

Over de beoefening van de farmacie te Assenede is tot hiertoe 
slechts weinig geweten. Als we weer eens de Geschiedenis van 
de Farmacie openslaan, vernemen we enkel dat de stad onder de 
jurisdictie van het Collegium Medicum van de stad Gent viel en dat 
de [Spaanse] koning Karel IV de uitoefening van zowel farmacie 
als chirurgie verbood aan allen die door het Gentse Collegium 
Medicum niet waren geëxamineerd1. Verder weten we uit eigen 
onderzoek dat de Gentse apothecaris Joos Cooman (werkzaam 
tussen 1598 en 1636), geboren was te Assenede en dat de 
familienaam De Co(o)man verschillende keren voorkomt in de 
annalen van de Gentse farmaciegeschiedenis2. 
Enkele tijd terug konden we ook te Assenede de persoon van Jan 
de Nissaerde ontdekken. Het is dank zij een attest voor een 
beginnende Gentse apotheker dat we op het spoor konden komen 
van het bestaan van deze chirurgijn-apothecaris. Jan de 
Nissaerde, werkzaam tussen 1669 en 1672, was chirurgien ende 
appotecaris residerende binnen de stede van Assenede3. Hij 
verzekerde op 27 juli 1672 bij notariële akte verleend door 
Jacques de Schepper, publiek notaris te Assenede, dat de te Gent 
geboren Franchois vanden Berghe, zoon van Sacharias vanden 
Berghe, inborelynck deserstadt van Ghent, bij hem drie jaar lang 
had ingewoond om zich te bekwamen in het ampt van chirurgie 
ende pharmacie. In Gent was Franchois vanden Berghe ook al 
twee jaar leerling geweest van meester apothecaris Christiaen 
Claeysman4. Franciscus of Franchois vanden Berghe had dit 
attest nodig om te bewijzen dat hij in totaal vijf proefjaren achter de 
rug had voorafgaande zijn examens van vrije meester apothecaris 
voor het Gentse Collegium Medicum. Het attest van Jan de 
Nissaerde is dan ook terug te vinden in Vanden Berghes dossier in 
de bundel rekwesten op admissie van de Gentse apothekers5.Dat 
we met de persoon van de Nissaerde te doen hebben met een 
chirurgijn-apothecaris is voor 17de eeuw toch enigszins 
verwonderlijk. De bevoegdheid van een chirurgijn voor het 
afleveren van bepaalde purgerende en inwendige 
geneesmiddelen was door de wetgever aan banden gelegd. Zie in 
dit verband de enkele artikelen dienaangaande in de Leges & 
Décréta Magistratus Gandavensis van het Gentse stadsbestuur 
afgedrukt in de eerste Gentse farmacopee uit 1652. Deze 
artikelen werden opnieuw in gewijzigde vorm gepubliceerd in de 
tweede editie van het Antidotarium Gandavense uit 1663 dat 
verscheen na de stichting van het Collegium Medicum 
Gandavense6 in dat jaar. In 1664 onderging de tekst nog eens 
bijkomende veranderingen. 
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Recentelijk konden wij bij een antiquaar enkele documenten 
verwerven betreffende een apothecaris te Assenede uit de 18de 
eeuw7. Het waren een 13-tal stukken uit een oorspronkelijk nog 
volledig bewaard en gesloten dossier dat voorkomt uit delen van 
een opgedoekt notarieel archief. De documenten die ik nog kon in 
handen krijgen waren in feite slechts een restbestand van een 
archivalisch rijker geheel dat door de assistent van de antiquaar 
uit elkaar getrokken was. Als dusdanig werden ze afzonderlijk of in 
kleine bundeltjes aan geïnteresseerden aangeboden naargelang 
hun specifiek interessegebied. Het hoeft geen betoog dat 
dergelijke praktijk in het algemeen een archivalische onvolledige 
bron schept en de interpretatie voor wat bepaalde verbanden 
betreft, niet meer in zijn geheel toelaat en zelfs tot verkeerde 
hypotheses kan leiden. Hier is dit gelukkig niet het geval. De 
redenen om de resterende documenten van dit betreffende en 
uitgeplunderd dossier dan toch aan te kopen en in ons eigen 
farmaco-historisch archief te incorporeren, was het feit dat het hier 
een apothecaris van het 'farmaco-historisch vacuüm Assenede' 
betrof en ook vooral omdat onder de documenten een leercontract 
te vinden was. We kunnen dan hier het volgende bruikbare 
materiaal voor de farmaciegeschiedenis, in casu de apothekers
geschiedenis presenteren. 
Joannes de Muijnck was een licentiaat in de medicijnen en 
woonde in Assenede, later misschien in Gent8. Hij was gehuwd 
met Isabella Bracke. Deze was de dochter van Denijs Bracke en 
Catharine Snoeck. Echtgenote Isabella Bracke had nog een 
broer, namelijk magister Dionysius Petrus Bracke die priester en 
kanunnik was te Turnhout. Joannes de Muijnck was het enige kind 
van Jan of Joannes de Muijnck en Anne Marie Bockstaele die 
beide al in 1728 overleden waren en die blijkbaar te Gent op het 
gebied van de Sint-Jacobsparochie moeten geleefd hebben, 
aangezien in een document van 15 juni 1729 de pastoor van de 
St.-Jacobskerk en een Gentse notaris dit bevestigen. Het is dus 
goed mogelijk dat Joannes de Muijnck geboren is te Gent en niet 
te Assenede. 
Joannes de Muijnck moet al vóór maart 1755 zijn overleden. Zijn 
echtgenote liet een testament na dat dateert uit 1763. Zij leefde 
toen te Gent in de Sint-Michielsparochie. Ze overleed in november 
1771 en heeft dus tenminste 16 jaar haar man overleefd. 
Wat vertellen ons nu de behouden documenten over de loopbaan 
van Joannes de Muijnck? 
In 1718 kwam de licentiaat in de medecijnen Joannes De Muijnck 
te Gent studeren bij apothecaris Ignatius Wittock om er het vak 

Kort daarop stootten wij toevallig 
op de Gentse vlooienmarkt op twee 
spotgoedkope half perkamenten 
boekbanden met goudopdruk, twee 
lijvige historische romans (in 
gotische drukletters) van Ernst 
Wichert, Der grofie Kurfurst in 
Preufien en Heinrich von Platten 
met een stempel als ex libris: De 
Vleeschauwer N. Apotheker 
Weststraat Assenede. In een der 
boeken zat als bladaanwijzer nog 
een bijsluiter van Sympatol. 
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Mogelijk studeerde hij te Leuven, 
maar tijdsgebrek liet ons tot hiertoe 
niet toe onderzoek te verrichten in 
de matrikels van de in aanmerking 
komende universiteiten. Ook zou 
het nakijken van nog andere 
archieffondsen in Assenede en Gent 
(bv. overlijdensregisters) iets 
kunnen opleveren. Wie van onze 
lezers zet het onderzoek verder? 
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van apothecaris aan te leren. 
Hij heeft dan vanaf ongeveer 1721 tot in 1734 in Assenede dit 
beroep van apothecaris eervol en plichtbewust uitgeoefend. 
Hiervan is een certificatie bewaard de dato 5 augustus 1734. De in 
de tekst genoemde ongeveer dertien opeenvolgende jaren van 
zijn praktijk als apothecaris plaatsen dus het begin van zijn 
apothekersloopbaan in 1721. De tekst van deze certificatie op 
getimbreerd papier ten bedrage van twee schellingen is voorzien 
van het papieren zegel van het Oppidum (=vesting) en van de 
Civitatis assenensis (=stad Assenede) van 1734 (zie bijlage III). 
De vraag stelt zich evenwel of deze drie jaar studie voldoende 
waren voor het Collegium Medicum gandavense. Volgens de 
statuten van dit collegium, dat alle medische beroepen te Gent 
sinds 1652 onder zijn gezag had, was eigenlijk een studie van vijf 
jaren voorzien om apothecaris te worden. We weten natuurlijk niet 
of Joannes de Muijnck een speciale regeling voor zich had kunnen 
verkrijgen aangezien hij ook al arts was. In het archief van het 
Gentse Collegium Medicum kon ik tot hiertoe niets over hem 
vinden, ook niet in de bundel der speciale gevallen die de 
onregelmatige leerjaren betreffen, alsook in de collectie 
aanvragen in dit verband ingediend tot erkenning als apotheker. 
Het is zeker niet veel voorkomend in de loop van de 18de eeuw dat 
we een licentiaat in de medecijnen aantreffen die ter zelfder tijd 
officieel het beroep uitoefende van apothecaris. Nochtans moeten 
wij op basis van het hiernavolgend bewaarde contract ertoe 
besluiten dat dit met Joannes de Muijnck, licentiaat in de 
medicijnen, wel degelijk het geval was. Onder onze documenten 
komt inderdaad zijn kopie voor van het contract dat hij met een 
Gentse apotheker opgesteld had om bij deze het vak en de kunst 
der farmacie aan te leren. Ook een geneesheer-collega zou hem 
daarbij nog de kunst der kruiden bijbrengen en het opstellen ten 
boeke, waarmee mogelijk, hetzij de registers van uitgevoerde 
recepten en afgeleverde medicamenten, hetzij de boekhouding 
bedoeld is. Helemaal duidelijk is deze passus niet. 
Het contract waarop geen datum vermeld staat, kan nochtans op 
basis van bovenstaande brief uitgaande van de burgemeester en 
schepenen van Assende van 5 augustus 1734 approximatief 
gedateerd worden. De tekst van de overeenkomst met de Gentse 
apothecaris is dus niet zomaar als een niet uitgevoerd concept of 
project te beschouwen, maar heeft zich wel degelijk 
geconcretiseerd. De drie jaren studie bij de Gentse leermeester-
apothecaris brengt de aanvang daarvan in het jaar 1718. De 
originele tekst van het contract geven we in Bijlage I. 
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De inhoud ervan laat zich als volgt samenvatten: op 8 oktober 
1718 neemt apothecaris Ignatius Wittock te Gent Joannes De 
Muijnck met kost en inwoon aan om het vak van apothecaris te 
leren in een termijn van drie jaar en voor de som van 53 pond 
groten courant. Dit op volgende voorwaarden. Voor het eerste jaar 
zal Joannes de Muijnck 25 pond betalen; voor het tweede jaar 15 
pond; voor het derde jaar slechts 13 pond. Maar omdat hij bij de 
aanvang van zijn leertijd al meteen 50 pond heeft betaald, stelt 
apothecaris Ignatius Wittock zich tevreden met dit bedrag. Indien 
er echter tijdens deze driejarige leertijd een onenigheid zou rijzen 
of een der partijen zou komen te overlijden, zal Joannes de 
Muijnck, rekening houdend met de termijnen, voor het eerste jaar 
25 pond betalen, het tweede jaar 15, het derde jaar 10 pond, 
zijnde een vermindering van drie pond wegens contante betaling 
en ook zal dan Ignatius Wittock de som van 50 pond teruggeven 
volgens het verloop van tijd zoals het hierboven werd gestipuleerd. 
Bovendien zal Ignatius Wittock als Gentse burger, de verplichting 
van de weerdienst of verdediging van de stad, door wacht te 
lopen, op zich nemen. Hij zal ook aan de niet met voornaam 
genoemde dokter Adenelle een pistool9 per jaar betalen om 
Joannes De Muijnck de botanica te onderwijzen en de 
'boekhouding'. In het archief van het Gentse Collegium Medicum 
konden we deze dokter Adenelle identificeren als dokter Pieter 
Adenelle. Hij heeft tijdens zijn leven ook functies uitgeoefend in de 
schoot van dit College: we vonden hem als bestuurslid gedurende 
verschillende jaren tijdens het begin van de 18de eeuw, nml. in 
1700 (onder de naam Adineels!), vervolgens van 1713 tot 1716, 
1720-1725, 1727-1729 en tenslotte van 1731 tot 173410. Van 
dokter Pieter Adenelle weten we ook nog dat hij in 1709 nog altijd 
armendokter was van de Sint-Jacobsparochie. Zijn 'pensioen', 
met andere woorden zijn honorarium in de betekenis die dat 
woord had tijdens het Ancien Régime, bedroeg toen jaarlijks 5 
pond. In 1729 werd dit opgetrokken tot op 9 pond11. 
Over de Gentse apothecaris Ignatius Wittock konden wij nog het 
volgende ontdekken: hij werd in 1727 als opvolger van 
apothecaris Jacques Janssens voor drie jaar in dienst genomen 
als apotheker van de Armentafel (ook Heilige Geest genoemd) 
van de Gentse Sint-Jacobskerk voor een salaris van 19 pond per 
jaar. Deze armentafel of armendis was een voorloper van onze 
huidige O.C.M.W's en allen functioneerden tot aan de Franse 
Revolutie12. 
Hoelang apothecaris Ignatius Wittock zijn functie uitoefende is 
niet precies te zeggen, maar in 1741 was zijn opvolger 

Pistool: Spaanse gouden 
muntsoort, 10 Franse ponden 
waard. 
10 

SAG, Collegium Medicum 
reeks nr.200/2A5. 

F. Vertraeten, De Gentse Sint-
Jacobsparochie (Gent, 1975-
1979, 7 volumes in 4 delen) dl. 
III, p. 358. 
12 

C. De Backer, "De apotekers 
van de Armenkamer van de 
Gentse Sint-Jacobsparochie in 
de 17de en 18de eeuw", in: 
Farmaceutisch Tijdschrift voor 
België 62 (1985) pp. 63-69 
alsook in: Bulletin van de Kring 
voor Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux ( 1985) 68, 
pp. 12-18. F.Verstraeten, o.c.dl. 
III, p. 355. 
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13 
F. Verstraeten, o.c, dl. III, p. 

359. 
14 

SAG, Collegium Medicum 
200/2A5. 
15 

De Gentenaars noemen deze 
nauwe straat het Serpenten
straatje, een echt middeleeuws 
stedenbouwkundig relict uit de 
middeleeuwen! 
1 6 

K. V l a e r e n , Gentse 
Gevelbeelden (Gent, Drukkerij 
Het Volk N.V.s.d.) pp. 69-70. 

Ibidem. 
18 

C. De Backer, Farmacie te 
Gent in de late middeleeuwen. 
Apothekers en receptuur. 
Middeleeuwse Bronnen en 
Stud ies XXI (H i l ve rsum, 
Verloren, 1990), passim. 
19 

M. Beyaert, Opkomst en bloei 
van de Gentse rederijkerskamer 
Marien Theeren. Kultureel 
Jaarboek voor de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Bijdragen. 
Nieuwe Reeks Nr. 7 (Gent, 
1978) p. 128 -129 (met 
afbeeldingen). 

apothecaris Pieter de Wulf die dit officie overnam tot in het jaar 
175313. Apothecaris Ignatius Wittock kende dus goed dokter Pieter 
Adenelle en beiden waren waarschijnlijk goede vrienden, 
woonden in dezelfde parochie en vervulden beiden hierin een 
belangrijke sociale rol. Meester Wittock was in 1706 eveneens 
bestuurslid van het Collegium Medicum van Gent samen met zijn 
collega Buyck14. 
Verder weten we over meester apothecaris Ignatius Wittock dat hij 
in 1708 een nieuw huis, vrij van cijnsbelasting, bouwde in de 
huidige Serpentstraat15 die uitgeeft op de Vrijdagsmarkt en dat ter 
vervanging van een ouder huis met houten gevel16. Tot in de jaren 
1970 was dat huis bekend onder de naam van De Gouden Schaar. 
Ignatius Wittock overleed in 1745. Vlaeren, die deze gegevens 
publiceert, stipt ook aan dat Wittock er geen apotheek hield omdat 
hij zijn bediening had in het Sint-Pieters- en Sint-Pauwelsgasthuis. 
Dit verwondert ons ten zeerste omdat dit in tegenstelling is met de 
statuten van het Collegium Medicum Gandavense die de 
apothecaris verplicht in zijn officina te wonen. De bewering dat 
Wittock geen officina hield wordt ook tegengesproken door de 
documenten van De Muijnck zelf. Vlaerens bewering dat Wittock 
geen apotheek hield is dus volledig uit de lucht gegrepen17. 
Apothecarissen die fungeerden als bevoordeelde en gekozen 
leveranciers van kloosters, abdijen of andere instellingen, waren 
te Gent sinds op zijn laatst in de 13de eeuw zeker steeds leken en 
hadden hun officina thuis en niet in de gebouwen van deze 
instellingen. De voorstelling dat de apothecarissen van de late 
middeleeuwen in de kloosters en abdijen te vinden waren is een 
romantische dromerij en in tegenspraak met de realiteit. Zelf 
konden we vaststellen dat bijvoorbeeld de Gentse Sint-Baafs- en 
Sint-Pietersabdij zich van apothecaris-leken bedienden die hun 
apotheek thuis hadden18. 
In een studie over de Broederschap van Marien Theeren, een 
godsdienstige vereniging in de Sint-Jacobskerk en tevens een 
rethoricakamer, zien we dat in 1699 het nieuwe lid Louijs Clou, 
apotecke[r] int serpentenstraetjjje (Serpentstraat) gevestigd was 
en tekende als Loijs Clou s[enio]r19. Clou is dus de voorganger van 
Wittock en heeft dus ook wel degelijk zijn apotheek op die locatie 
gehad. 
Uit een kwitantie van 20 september 1726 komen gegevens naar 
voor waar De Muijnck zich na zijn studies vestigde: meester 
appotiquaris Joannes de Muijnck in Assende belooft op 20 
september 1726 te betalen aan de koster van Bassevelde, Rijnier 
Wijdooghe, de helft, wezende 8 pond groten, van een jaarlijkse 
huurprijs ten bedrage van 16 pond groten voor een huis (dat 

18 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 



tevens de herberg Sint-Joris was) dat hij sinds 31 april betrok en 
eigendom was van Pauwei Vanderlinden (zie Bijlage II). 
De volgende documenten uit het dossier brengen ons uitsluitend 
informatie over hoe Joannes de Muijnck zichzelf noemde of 
genoemd werd. 
Van 13 april 1729 dateert een geconfirmeerde consignatie: 
Joannes de Muijnck appoticaris tot Assenede consigneert bij de 
griffier een obligatie van 16 ponden groten wisselgeld verkent bij 
Adriaen Geeraert ten profijte van Maria Bockstaele de dato 12 
maart 1715. Een in fine bijgevoegde nota door de procureur van 
de Vierschaar en Frans van Rijsselberghe, greffier, bevestigt het 
document terwijl de secretaris schrijft: Joanfnes] de Muijnck 
apoticaris. 
In een stuk van 15 juni 1729 betreffende zijn rekwest van 12 
november 1728 voor burgemeester en schepenen van de 
Heerlijkheid van Den Woestijne in Desteldonck worden aan De 
Muijnck de sententien of gerechtelijke uitspraken (inzake een 
betwiste erfenis) meegedeeld. Er staat: om Sieur Joannes de 
Muijnck meester Apotecaris tot Assenede. Hieruit blijkt dat hij 
zoon en hoiruniccf0 is van de overledenen Jan de Muijnck en Anne 
Marie Bockstaele, zijn ouders. Een attestatie daarover zou hij 
alsnog bezorgen via de pastoor van Sint-Jacobs te Gent21 en de 
Gentse notaris De Sadelaere22. Ook stipt hij aan dat hij geen 
levende broers of zusters heeft. 
Op 24 sept 1734 verschijnt meester Joannes Demuijnck, 
basselier inde medicijnen, voor de Vierschaar van de schepenen 
van de Keure van de stad Gent en stelt Frans Bauters aan als zijn 
procureur ad lites, zijn vertegenwoordiger inzake rechtszaken, in 
zijn proces tegen de priester Denijs Bracke, zijn schoonbroer. De 
term basselier is een corrupte vorm van baccalaurus (in het 
Engels: bachelor, Frans: bachelier). 
Uit 1739 dateert een duplique omme meester Joannes de Muijnck 
basselier jnde medecijnen in Gentgeuith ter eenre sijde, en Sieur 
Denijs Bracke presbyte f3, reformant ter andere[sijde] voor Raad 
van Vlaanderen, waarbij naar voor komt dat de laatste geen 
minste voordeel kan trekken. Het betrof hier weer een geschil 
inzake een andere erfeniskwestie. Twee documenten met 
gestelde eisen door derden op een deel van de successie van zijn 
schoonvader zijn ook bewaard. 
Op 2 december 1739 werd er een memorie neergeschreven 
omme (= voor) meester Joan de Muijnck licentiaet inde medicijnen 
hoir causa uxoris (=erfgenaam uit hoofde van zijn echtverbintenis 
of letterlijk echtgenote) met consorten ten sterfhuyse van Sr 

20 
Hoir unicq: enige erfgenaam. 

Hoir wordt 'hoor' uitgesproken, 
de letter i zijnde een verlengings-
i. 
21 

Dat was toen Pieter van der 
Vennet (°1698-fl732). Cfr. F. 
Verstraeten, o.c, dl. III, p.49. 
22 

Notaris Pieter de Sadeleere, 
reeds nawijsbaar in 1700 i.v.m. 
de Sint-Jacobskerk. Cfr. F. 
Verstraeten, o.c, passim. 
23 

Presbyter: Latijn voor priester. 
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24 
Een Denijs Bracke wordt in 

1728 vermeld i.v.m. een klein 
zerkje in de Gentse St.-
Jacobskerk, cfr. F. Vertstraeten, 
o.c, dl. III, p. 247.Mogelijk is 
Isabella Bracke ook van Gentse 
afkomst. 
2 5 

D i t k l o o s t e r v a n 
Conceptionisten was bij de Sint-
Jacobskerk gelegen. Thans is de 
18de eeuwse coventskapel in 
rococostijl de kunstgalerij St.-
John, nadat zij jaren lang een 
Protestantse tempel was. 
26 

Wellicht om deze waardevolle 
stoffen te verkopen of er 
eventueel kazuifels of andere 
kerkgewaden van te maken. Cfr. 
27 

C. De B a c k e r , "Een 
begrafenismaaltijd te Diest in 
1668" in: Mededelingsblad en 
Verzamelde Opstellen. 
Periodiek voor voedings
geschiedenis, streekgastrono-
mie en toerisme. Academie voor 
Streekgebonden Gastronomie 
20-2 (2003) pp. 9-41. 

Denijs Bracke (f2 december 1739), de vader van zijn echtgenote 
Isabella24. Op de verso-zijde van het archiefstuk staat: Ghendt, 
meester Joan de Muijnck licentiaet jnde medecijnen. Het jaartal 
1739 en de aanduiding 'Gent' zijn mogelijk een bewijs dat Joannes 
de Muijnck te Gent woonde in 1739, maar hiervoor vonden wij 
geen elk bewijs. Dit zou moeten gebeurd zijn tussen 1734 en 
1739. In elk geval woonde Joannes De Muijncks weduwe op 
Onderbergen, een straat waar tevens Isabella's overlijdensadres 
in 1771 te vinden is. 
Een tweede memorie is gedateerd op 3 december 1739 en noemt 
onze apothecaris: meester Joan de Muijnck licentiaet jnde 
medecijnen. Op de verso zijde staat nog eens hetzelfde 
neergeschreven. Dit benadrukt misschien nog eens het feit dat hij 
eerder als arts genoemd wordt dan als apothecaris. 
Een kopie van een stuk van 7 februari 1741 licht ons in over 
verkoopakten e.a. door meester Jan de Muijnck, erfgenaam hoir 
causa uxoris van wijlen Denijs Bracke gepasseert voor notaris 
Franciscus van Lancker op 28 april 1715 en in 1720 betreffende 
gronden gelegen te Astene (bij Deinze) en andere goederen te 
Waarschoot uit 1739. Het stuk was ondertekend: J. De Muijnck 
M.L. (= Medicinae Licentiatus). 
Op 7 maart 1755 is den doctoordeMuijnckreeós overleden. Deze 
informatie duikt op in een document over heerlijke renten die zijn 
weduwe verschuldigd is. 
Van deze weduwe is het testament van 7 oktober 1763 ook in de 
door ons verworven verzameling bewaard: Joffrauw Isabelle 
Bracke weduwe van den doctoor Joannes De Munck licentiaet in 
de medecijnen disponeert onder andere dat ze begraven wil 
worden in de St.-Michielskerk metten grootsten dienst. Deze 
wilsbeschikking is al een bewijs dat ze bemiddeld was. Achteraf 
zullen er nog 50 missen gelezen worden door haar broer Dionisius 
Petrus Bracke canoniek tot Tournaut (= kanunnik te Turnhout); 50 
missen bij de Zwarte Zusters te Gent; 40 missen in het 
(nonnen)klooster van St. Jan in d'Olie25; een recreatie (een 
extraordinaire maaltijd met wijn) voor deze zusters en een 
damasten robbe (= Frans: robe) en ook nog een damasten rock26. 
Uiteindelijk moesten nog eens 50 missen opgedragen worden in 
de parochiekerk van de overledene, St.-Michiels. Vier zakken 
tarwebroden ider van drij pont ghewicht (= ieder van 3 pond 
gewicht) moesten door haar broodbakker, sieur (=de heer) 
Carnaillie, worden uitgedeeld aan de armen of behoeftigen van de 
parochie, een tijdens het Ancien Régime overal voorkomende 
gewoonte27. 
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Als executeur van het testament wordt haar dispenserende 
apotheker Charles D'Hondt meester apotecaris aangesteld. 
Meester apothecaris Joannes Charles D'hondt krijgt hiervoor 100 
guldens wisselgeld. 
In de jaarlijkse gedrukte Gentse Almanakken uit de late 18de 
eeuw zien we dat Johannes Carolus D'Hondt apothecaris was en 
van 1770 tot 1783 gevestigd was bij (= in de omgeving van) het 
klooster der Penitenten-Recollectinen bij St.-Jacobs28 dat 
eveneens dichtbij de Sint-Jacobskerk gelegen was en in de 
onmiddellijke nabijheid van de Vrijdagsmarkt29. 
De staat van het sterfhuis van weduwe Isabelle Bracke (gedateerd 
op 11 november 1771 ) is bewaard, niet het detail van de inventaris 
van het huis. De titel van het document luidt: Staat ende inventaris 
sterfhuis van joffr[ouw] Isabelle Bracke, weduwe van meester Jan 
De Muijnck in sijn leven licentiaet inde medecijnen, dochter van 
Denijs Bracke en Catharine Snoeck overleden te Gent 
Onderberghen op 15 mei 1771. Hier dus nog eens de vermelding 
licentiaat in de medicijnen die de voorkeur genoot op de 
vermelding apothecaris of van de beide beroepen. Meester 
Dionysius Petrus Bracke priester en canoninck tot Tourhaut (= 
Turnhout) boven Antwerpen, alsook haar broers en zussen en hun 
kinderen worden als erfgenamen genoemd en bedacht. 
De weduwe liet zes met name genoemde en precies 
gelokaliseerde stukken grond na te Astene, in de Heerlijkheid van 
Wallebeke, bij Deinze30; verder nog een aantal renten. Haar 
inboedel en persoonlijke zaken werden openbaar verkocht. De 
verkoop effecten, klederen, lijnwaet, juwelen door stokhauder van 
de stadgreep plaats op 27 mei 1771. 
Bij haar overlijden had de weduwe nog schulden uitstaan o.a. bij 
haar huisarts Doctor De Beer over 39 visiten aen d'overledene 
gedaen. Verder nog aen chirurgien Schellekens over visiten ende 
laetinge (=aderlatingen) aen d'overledene gedaen. Deze dokter 
De Beer (in andere bronnen: de Beir) was een bekende 
geneesheer te Gent en trad ook op als geneesheer van de 
monniken van de Benedictijnse Sint-Pietersabdij31. Hij was ook 
bestuurslid van het Collegium Medicum sinds 1754, samen met 
zijn collegae Sermuys, De Somer32 en Muller. 

Bijlage I. Leercontract met apothecaris Ignatius Wittock (1718). 
Copie van de conditien als volght. Hedents den achtsten octobris 
[1718] bekent Ignatius Wittock meester appotecaris deser stede 
[van Gent] wel ende deughdelijck aenghenomen te hebben in 
sijne tafelcosten33 Joannes de Muijnck om te leeren de conste der 

In 1675 was dokter Jan de 
Dijckere sindic (=geestelijke 
vader, m.a.w. een soort van 
economische raadgever en 
beschermheer) van het klooster. 
Ctr.: C. De Backer, Het klooster 
der Penitenten-Recollectinen bij 
Sint-Jacobs te Gent in de 17de 
en 18de eeuw (Rijksuniversiteit 
Gent, 1979) 2 delen. 
29 

In de huidige Penitenten
straat, huisnummer 14 (het nog 
enig bewaarde deel zijnde het 
kapittelhuis). 
30 

1 partij land met een bosje 
genaamd De Raemkens (groot 1 
bunder 538 roeden) West Philip 
M i c h i e l s , N o o r d d h r 
Crombrugghe, Oost de Heer van 
Wallebeke, Zuid het begijntje 
Meere, in cijnspacht bij Judocus 
de Coninck voor 29 jaar d.d. 
25.12.1769 voor 3-3-4 groten het 
jaar; 2 partijen land gen. Het 
Streijelant (ca. 1400 r.) W Jan 
Schaubroeck N Ph. Michiels, O 
Gillis Moerman, Z de beek 
s c h e i d e n d e As tene van 
Nazareth, in CP bij Pieter Huijs fs 
Louis voor 29 j . , Kerst 1769; 3 
partijen land ook samen gelegen 
gen. De Leeden of Leenen (2 b. 
56 r.) O Anthone Heerbrandt en 
P . d ' H a e n e n s , W d h r 
Crombrugghe, N dhrd'Heyne, in 
CP bij Jacob Alleene voor 3,6 of 
9 j . d.d. Kerst 1769; 1 bos Het 
Lijtien (600 r) O en Z de straat, W 
de Gentse Karmelieten, N de 
volgende partij, onverpacht en 
slaghout van 2 jaren; 1 partij 
zaailand ook genaamd Het 
Leijtien (600 r) N en O de straat, 
Z de voorgaande partij, W de 
Karmelieten, in CP bij Olivier 
Moerman voor 29 j . sinds Kerst 
1763 voor 1 Ib. 10s.gr per jaar; 1 
partij zaailand (500 r.) gen. Den 
Beek, W. dhr Crombrugghe, O de 
Heer van Wallebeke, Z de dreef; 
1 partij land (600 r) gen. Den 
H o o g h e n B o s c h W de 
Wallebeecksche Dreve, O de 
Heer van W., Z Olivier Moerman 
in CP bij Pieter Saelens voor 29 
j . , d.d. Kerst 1753 (Lb. 2-10-0 gr). 
D e z e p a r t i j e n w e r d e n 
publiekelijk verkocht in de 
herberg De Gaeper te Astenen 
op 23.7.1771 aan resp. Jud. De 
Coninck, R Huijs, O. Moerman, 
Domincus vanden Berghe, O. 
Moerman, Anth. Malfaeijt voor 
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een totale som van 932-4-6 pond 
s c h e l l i n g e n g r o t e n . Ter 
vergelijking: 11 maanden huur 
van het huis aan Onderbergen 
waar de overledene woonde 
kostte Ib. 4-3-4; 8 maanden min 5 
dagen dienst door weduwe 
Crombrugghe als dienstmaerte 
kostte Ib. 5-7-7. 
31 

SAG, Collegium Medicum 
200/2A5. Terloops willen wij hier 
toch meedelen dat wij een 
gekopieerde remedie kennen 
afkomstig van de abt van de 
eveneens Benedictijnse abdij 
van Ename (daterend uit 1771 of 
1772) met commentaar van 
dokter De Beer. De abt schreef: 
Remède contre les obstructions. 
Une once d'esprit de sel mis sur 
une pinte d'eau des roses bien 
remué pour être pris à partie 
égale en 8 jours, tous les jours 
1/8 le matin à jeun, et une demi 
heure après un bouillon. 
Onderaan werd toegevoegd: Ce 
remède est bon aussi contre le 
scorbut. Ita expertissimus 
Dominus [= aldus volgende de 
zeer experte heer] Debeir, mais, 
dit-il, le vin antiscorbutique vaut 
mieux. Op een ander hierbij 
gevoegd briefje staat nog wat 
meer precisering over De Beers 
opinie: De vinum antiscorbjitum] 
optimum est ex vino burgondico 
albo, ac in hujus defectu ex vino 
rhenano antiquo. Ita Djominus]. 
Debeir medicus [= De beste wijn 
tegen scheurbuik is deze die 
g e m a a k t i s n ie t w i t t e 
Bourgondische wijn, en indien 
men deze niet beschikbaar heeft 
oude Rijnwijn]. De bewerking 
van de archiefbundel waarin 
deze remedie en nog vele 
andere voorkomen, wordt door 
ons voorbereid ter publicatie. 
Over andere remedies afkomstig 
uit deze abdij zie: C. De Backer, 
119. "Drie zeventiende eeuwse 
r e m e d i e s u i t de S i n t -
Salvatorsabdij te Ename" in: 
Farmaleuven-lnfo 22-1 (1999) 
pp. 23-24. 
32 

Deze J.G. Somers is zich op 
26 mei 1726 als stadsdokter te 
Aalst gaan vestigen, waarna hij 
in 1752 naar Gent terugkeerde. 
Van hem vonden we een 
eigenhandige en getekende 
brief van 1 juli 1727 in het 
Stadsarchief Aalst, nr. 603 
bewijsstukken bij de 

pharmacie voor den termijn van drij achtereenvolghende jaeren 
voor ende midts de somme van drij en vijftich ponden gr[oten] 
co[u]rants op de conditie als volght te weeten het eerste jaer 
vijfentwintich pondt, het tweede jaer vijftien pondt het derde jaer 
derthien pondt[,] maer ter wijlents Joannes de Muijnck in sijne 
incommen vijftich ponden gr[oten] co[u]rant heeft betaelt sal den 
selven daer mede ghestaen voor sijne prompte betaelinghe[,] 
maer waer het saekens dat op den tijdt van de drij leer jaeren 
eenich different quaeme voor te vallen het sij door sterfte ofte 
andersins Joannes de Muijnck sal ghestaen naer raete van tijt te 
betaelen volghens de conditien hier boven vermeit te weten het 
eerste jaer teghen vijfentwintich, het tweede jaer teghen vijftien, 
het derde jaer teghen thien ponden gr[oten], afslaende de drij 
pondt om de contante betalinghe[.] Soo dat waer het saecke 
eenen different quaeme voor te vallen, Ignatius Wittock van de 
voornoemde vijftich pondt co[u]rant die hij ontfangen heeft naer 
raete van tijdt saude moeten wedergheven volghens de conditie 
hier boven vermeit. Boven dien wort besproken dat Ignatius 
Wittock sal tot hem trecken de borghelijcke wacht als oock het 
betaelen aen mijnheer den doctoor Adenelle een pistole tjaers 
voor het leeren van de konste der crfujyden34 oock het opstellen 
ten boecke ende het asse [.. .]35 

Ignatius Wittock. 

Bijlage II. Huurovereenkomst, Assenede (3 maart 1728). Met 
handschriftelijk origineel ondertekend accoord van J. De Muijnck. 
Sieur Joannes De Muijnck meester appotiquaris binnen de stede 
van Assenede sal gheluven te betaelen aen sieur Rijnier 
Wijdooghe, coster tot Bassevelde, de somme van acht ponden 
groten ter rekeninghe van een jaer huyshuur van het huys ende 
herbergh [geschrapt: St. Joris] bij mij ghebruyckt geweest ten 
advenante van sesthien ponden grooten 't jaers verschenen, 
lesten april ledent XVIJc sesentwintich [1726] dese intreckende 
met acquit [...] den selven S[ieu]r Joannes de Muijnck staecken in 
voldoeny[nghe] van het half jaer huyshuere van mijn huys bij hem 
bewoont staende te verschijnen ultima april XVIJc seventwintich 
desen207ber1726. 

[Ondertekend] Pauwels Vanderlinden 1726. 

Den onderschreven accepteert de voorenstaende ordon[nantie] 
te voldoen onthien [sic] ende prima augustij XVIJc seventwintich 
daeteutsupra. 

[Ondertekend] J: De Muijnck. 
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Bijlage III. Het stadsbestuur bevestigt dat Joannes de Muijnck 13 
jaar te Assenede heeft gewoond en er het beroep van apothecaris 
heeft uitgeoefend (5 augustus 1734). 
Burgemeester ende schepenen der stede ende ambachte van 
Assenede certifieren bij desen dat sieur Joannes De Muijnck 
binnen de voornoemde stede van Assenede omtrent derthien 
consecutieve jaeren heeft ghewoondt, ende ghexerceert ofte 
gedaen heeft, den styl36 ofte functie van appotecaris, ende dat hij 
hem soo in den selven styl als andersints altijt seer eerlijck ende 
loffelijck ghequeten ende ghecomporteert heeft, in kenisse der 
waerhijt hebben wij dese doen depescheren de signature vanden 
gheswornen greffier den voors. Stede end Ambachte desen 5 
Augustij 1700vierendertich. 

Toorconden als greffier J[an] B[aptist] De Jode. 

Samenvatting. De geneesheer Joannes De Muijnck (werkzaam 1718-1734) 
van het stadje Assenede (Oost-Vlaanderen) ging met kost en inwoon ook 
farmacie studeren bij apoteker IgnatiusWittockte Genten kruidkunde bij dokter 
Pieter Adenelle. Vóór De.Muynck kenden we te Assenede de praktijk van Jan 
De Nissaerde, chirurgijn en tevens apothecaris tussen 1669-1672. 

Résumé. Le médecin Jean De Muijnck, actif de 1718 à 1734, dans la petite 
ville d'Assenede (Flandre orientale) étudia à Gand (Gent) la pharmacie auprès 
du maître-apothicaire Ignace Wittock (qui de plus le logea et le nourrit) et aussi 
science des plantes médicinales auprès de l'estimé médecin Pierre Adenelle. 
Avant De Muynck nous connaissions le chirurgien et apothicaire Jean de 
Nissaerde, établi à Assende entre 1669 et 1672. 

Summary. The physician John De Muijnck (fl. 1718-1734) from the minor town 
of Assenede (Flanders, north of the city of Ghent/ Gent/ Gand) studied 
pharmacy in Ghent after having obtained his licentiate degree in médecine with 
the master apothecary Ignace Wittock who gave him board and lodging. The 
botany lessons were given by M.D. Peter Adenelle. Before De Muijnck we knew 
of the practice in Assenede of John De Nissaerde, surgeon and apothecary 
between 1669 and 1672. 

Prof. Dr. Christian De Backer, 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, K.U.Leuven, 

Geschiedenis van de Farmacie en van het Geneesmiddel. 
Privé: Speureweg 21, B-9830 St.-Martens-Latem. 

stadsrekeningen, stuk 58. Bij H. 
Strijpens, p. 51, Aalst. Artsen, 
het hospitaal, de gemeenschap 
en het medicaliseringsproces in 
België 1242-1940 (Aalst, 1997) 
wordt hij nog vermeld te Aalst in 
1752. 
33 

Tafelcosten: De Muijnck kwam 
inwonen en verkreeg er ook de 
kost (maaltijden). 
34 

Hs, geschrapt: waervoor. 
35 

Hs, deze passus onleesbaar, 
hierna geschrapt: waer voor hij 
hem... sijnen persoon goederen 
presente en toecommende. 
Vermoedelijk gaat het om een 
borgstellingsformulering. 
36 

Styl: stiel, beroep. 
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