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Inleiding 
Door A. Meulemans werd in 1978 in het archief van de stad 
Leuven een belangrijk document voor de geschiedenis van de 
farmacie ontdekt:1 een register met de schulden van het cliënteel 
van apotheek De Vaddere. Dit "Schuldt-boeck" was het voorwerp 
van een uitgebreide studie. Een bundel andere documenten2 

eveneens afkomstig van apotheker De Vaddere werden niet 
nader onderzocht maar bevatten belangrijke gegevens in 
verband met het sociale leven van deze vooraanstaande 
apotheker en in het bijzonder met zijn activiteit als pedel van de 
universiteit. Deze gegevens samen met deze van voornoemde 
studie laten toe meer licht te werpen op het leven van een 
apotheker in de 17e-eeuw.8 januari 1642 wereldkundig maakte. 

Adrianus De Vaddere, Medicinae Baccalaureus et Pharmacopola 
Adriaan De Vaddere, geboren in 1634, was de zoon van Joannes 
(1612-1639) en Magdalena Baerts (1617-1685). Zijn vader is op 
jeugdige leeftijd overleden in zijn ouderlijk huis "Den Gulden 
Draeck"??. Zijn moeder huwde dan in 1640 met Joannes 
Colibrant die zij ook overleefde. Zij woonde dan met haar twee 
dochters in het Klein Begijnhof waar ze werd begraven.5 De 
grootvader Adrianus (1581-1646) was vermoedelijk brouwer 
omdat het huis "Inden Gulden Draeck"bestond uit een woonhuis 
en een brouwerij.6 Hij was armenmeester van St. Geertrui en was 
gehuwd met Catharina Vandermeren.7 Zijn vader Joannes 
woonde in 1597 bij de Vismarkt (op Craenendonck) in het huis 
"Berghen". Hij was biertapper en leverde bier.8 

Onze Adriaan begon zijn middelbare studies toen hij 12 jaar oud 
was en werd ingeschreven als minorennis in het matrikel van de 
universiteit.9 Hij behaalde de titel van Baccalaureus medicinae en 
werd op een niet nader gekend tijdstip apotheker. Hij noemt 
zichzelf pharmacopola universitatis lovaniensis, hetgeen niet 
strookt met de werkelijkheid aangezien deze graad niet bestond 
aan de universiteit. Door het behalen van de graad van 
baccalaureus zoals de meeste apothekers toen te Leuven, werd 
hij echter suppoost van de universiteit waardoor hij vrijgesteld 
werd van accijnzen op bier en wijn en onder de jurisdictie viel van 
de mildere rectorale rechtbank.10 

Adriaan huwde in 1658 de 21 jarige Barbara De Blehem, dochter 
van de Diestenaar Erasmus Blyhem, smid en poorter (1604-
1689) van Leuven en Petronella Begynenmaecker.11 

Waarschijnlijk vestigde hij zich als apotheker in 1659 omdat in dat 
jaar zijn "Schuldt-boeck" begint. Waar de officina gevestigd was is 
niet gekend. Vermoedelijk eerst in de Naamsestraat en later 

1 A. Meulemans en L.J. 
Vandewiele. Het "Schuldt-boeck" van 
de Leuvense apotheker Adriaan de 
Vaddere (1634-1693). 
Farmaceutisch Tijdschrift voor 
België 1978; 55:287-309. 

8 De bundel documenten 
n° 7167 van het Stadsarchief 
Leuven is een verzameling 
rekeningen, voorschriften, 
kladschriften van brieven, losse 
aantekeningen en geschriften in 
verband met de uitoefening van het 
beroep van apotheker en van pedel 
door À. De Vadder. Enkele 
documenten werden reeds vermeld 
in de studie 1. 

3 De gegevens in verband met de 
genealogie werden ons welwillend 
verstrekt door de heer Edmond 
Willems, waarvoor onze oprechte 
dank. 

4 Parochieregister Sint-Geertrui 
(b:11.923, f:268). "den 9 july is 
begraven in de kercke, Jan 
Devadder wonende omtrent de 
seven hoeken in de Kalkoen maer 
hij is in onze parochie gestorven, in 
zijn vaders huys, te weten inden 
Gulden Draeck, en is begraven in de 
kercke van de paters Augustijnen 
waervan wij die rechten hebben 
gehadt op die oude maniere" 1639. 

5 Zelfde register (b:11.925, f:8). 
"Joufvrouw Magdalena Baerts 
weduwe van Colibrant, moeder van 
Anna Maria ende Elisabeth 
Colibrant Begijnhen van dit 
Begijnhoff bij de welcke de voors. 
Magdalena was woonende in dit 
Begijnhoff is alhier gestorven den 
15 octobris 1685 ende aldaer 
begraeven inde kercke int midden 
achter ontrent de stedenen van 
haere dochter." Beide uittreksels ons 
medegedeeld door de heer 
Edmond Willems waarvoor onze 
oprechte dank. 

6 A. Meulemans. Huizen en 
straten van het Oude Leuven. Deel 
I, n° 937. Jaarboek Leuvens 
Historisch Genootschap XLII, 2004. 
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7 Parochieregister Sint Geertrui 
(b:11.919, f:105) 

8 W. Boonen. Geschiedenis van 
Leuven, 1593-94. Bijlage telling 
1597-98: p.325. Leuven 1880. 

9 A. Schillings. Matricule de 
l'Université de Louvain 1962. Vol.VI, 
p. 464, n°9. "Adrianus de Vaddere 
Lovaniensis, minorennis pro quo 
prestitit juramentum Petrus 
Janssens"4 oktober 1646. 

10 E. De Maesschalck, in: De 
apotheker te Leuven van 1269 tot 
heden", p.62. AVLO, Leuven 1993. 

" Stadsrachief Leuven n° 7523 f° 
243v°. 

's A. Meulemans en L.J. 
Vandewiele, op. cit. p.287. 

'3 Stadsarchief Leuven n° 3357 

" A. Schillings, op. cit. p.470 N° 
381 

15 De vijzel, vroeger in het bezit 
van prof. F. Ranwez, nu in de 
verzameling Tuypens, is beschreven 
in: Wittop-Koning, "Nederlandse 
Vijzels", p. 102; Catalogus van de 
tentoonstelling "Zeven eeuwen 
Farmacie te Leuven" 1982. Een 
afbeelding ervan op de kaft van de 
catalogus van de tentoonstelling 
"Het Artistiek Farmaceutisch 
Testimonium int soete lant van 
Waes"1970. 

16 A. Meulemans in: L.J. 
Vandewiele, Geschiedenis van de 
Farmacie in België, 1981, p.216. 
Dubbele Lovensche Almanak, 1881: 
Onbekend geschilderd glas met 
opschrift in den pand der Irlandsche 
Predikheeren te Loven. 
De anonieme bezitter van een 
tekening van het wapen vermeldt de 
volgende tekst van notaris Mintart: 
"Op heden den 1T septembris 
1682, hebben wij onderschreven 

(zeker in 1676) in de Diestsestraat.12 Volgens de telling van 1690 
woonden in een huurhuis in de Dorpstraete (Diestsestraat) de 
Dominus Bedel de Vadder, suppoost, en de Dominus apotheker 
Immens, suppoost.13 Werd er de off icina door beiden beheerd? Het is 
niet onwaarschijnlijk dat De Vaddere en Joannes Immens uit Tienen 
elkaar hebben leren kennen tijdens hun studies aangezien deze 
laatste ook in het matrikel werd ingeschreven in 1648.14 In diezelfde 
telling wordt echter De Vaddere, suppoost, ook vermeld als huurder 
van een woning (n°232) in de Muntstraat, gelegen naast een 
eigendom van het "Collegie van Luyck". Misschien woonde Adriaan 
met zijn tweede echtgenote Petronelle Smets en de kinderen reeds 
geruime tijd in dit huis en had hij zijn officina in de Diestsestraat. Hij 
was toen immers 56 jaar oud en een gegoed burger. Zijn eerste vrouw 
overleed op 13 augustus 1669 drie weken na de geboorte van haar 
zesde kind. Hij huwde een jaar later Petronella Smets die het gezin 
nog verrijkte met tien kinderen zodat dus een grotere woning wel 
aangewezen was. 
Zoals blijkt uit het "Schuldt-boeck" had de officina een cliënteel van 
deftige burgers zoals Monsieur Stramot, Jeremias van Dormael, 
licentiaat in de rechten, rentmeester vander Haert, Monsieur vander 
Schrieck tot Wesemael, de brouwer Santvliet, Monsieur Smolders, 
notaris Herzogh, de Ierse Predikheren enz. 
De schulden liepen soms over meerdere jaren zodat men zich kan 
afvragen of de burgerij niet r—1— — — —, 
boven haar stand leefde. 
De standing van de officina blijkt 
ook uit de prachtige vijzel die De 
Vaddere liet gieten in 1666 door 
Bartolomeus Cauthals te 
Mechelen en waarop de naam 
Adrianus De Vaddere in grote 
letters de hele omtrek versiert 
hetgeen niet zo vaak voorkomt.15 

(fig.1aen1b) 
Het echtpaar De Vaddere Smetsheeft inmiddels ook een getimbreerd 
wapen aangenomen zoals toen wel gebruikelijk was. Dit blijkt uit het 
geschilderd glasraam dat het echtpaar in 1681 schonk aan de 
Ierse Predikheren voor hun nieuw klooster in de Brusselsestraat. Hun 
dubbel wapen is hierop geschilderd met de tekst: "Dominus Adrianus 
de Vadder, Pharmacoploa hujus conventus et D. Petronella Smets, 
conjuges, Anno 1681"16 De Vadder noemt zichzelf dus de apotheker 
van het klooster en tekent ook zo de rekeningen. Dat de paters goede 
klanten waren bewijst een rekening van 1672-75. Deze begint met de 
schuldbekentenis van de prior dat nog 85 gulden dienen betaald te 
worden voor geneesmiddelen afgeleverd vóór juni 1672. Daarna 
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volgen de rekeningen van 1675 voor een totale som van 156 gulden. 
De afrekening gebeurt op 3 oktober 1675 "soo in geit als door gelesen 
missen gedaan beloopende ter somme van 126 gulden, Soo rest te 
betalen 30 gulden." 
De Vaddere is blijkbaar een zeer vroom man en een "goede" klant van 
de paters die op zijn aanvraag ook 50 missen lezen voor de begijn 
Pachasia Staes in augustus 1683.17 

In de bundel documenten ligt ook een rekening voor geleverd bier in 
1681 -82 door een niet met naam genoemde leverancier (misschien de 
uitbater van de universitaire kelders). Alleen voor het jaar 1681 werd 
1.747 liter bier geleverd in tonnen (=87 liter), stukken (=173 liter) of 
ponsum (=130 liter) voor de som van 87 gulden. De helft van de 
hoeveelheid was middelbier (10 stuiver per liter), een kwart goed bier 
(14 stuiver per liter) en een kwart klein bier (6 stuiver per liter). Het 
gebruik van deze grote hoeveelheid bier wijst op de welstand van de 
apotheker zeker in dat jaar 1681 toen hij ook het glasraam schonk aan 
de Ierse Predikheren. Over zijn bezittingen is weinig gekend. Toch 
vond Meulemans1 in het schuldenregister een briefje waaruit af te 
leiden is dat hij 3 ha grond bezat te Haacht. 
De gegoede burger heeft dan ook gemeend dat hij op rijpe leeftijd de 
functie van pedel aan de universiteit kon ambiëren. 

Adrianus De Vadder, Bedellus Facultatis Medicinae 
De functie van pedel (bedellus, bedel) aan de universiteit werd 
meestal toevertrouwd aan burgers met een zeker niveau van 
opleiding. In de faculteit rechten en theologie moest de kandidaat een 
"vir probus, fidelis et honestus" zijn en in de faculteit geneeskunde 
bovendien "bene latinus et eloquens". De Vadder die als apotheker 
Latijn kende en in goede betrekking stond met de Ierse Predikheren 
zal zeker voldaan hebben aan deze voorwaarden. Hij was ook niet de 
enige apotheker die deze functie heeft bekleed. Zo blijkt apotheker 
Frederik van Hunnensdael pedel te zijn geweest in de Artes-faculteit 
in1597.18 

De pedel had een zeker aanzien: hij was immers de drager van de 
pedelstaf (massa) bij allerlei plechtigheden zoals het 
licentiaatexamen, was aanwezig bij de eedaflegging van de nieuwe 
ingeschrevenen in het matrikel (juramentum intitulandorum), 
kondigde de feest- en vakantiedagen, de lectiones en disputationes 
aan, controleerde de kleding en de aanwezigheid van de studenten 
enz. Voor al deze werkzaamheden werd hij vergoed: 4 stuivers per 
student en per jaar en diverse vergoedingen bij de examens (zie 
verder). 
De Vadder heeft gesolliciteerd voor het ambt van pedel aan de faculteit 
geneeskunde zoals blijkt uit zijn verzoekschrift aan het College van 
de faculteit. Het klad van deze brief, echter zonder datum, is bewaard. 

notaris getransporteert in 't clooster 
van de Irsche predikheeren, binnen 
Loven, alwaer in de pant, in de leste 
venster om te draeyen naer die 
kercke, ick hebben bevonden die 
bovengenoemde wapen met die 
feuillage, tourbant ende cimier, 
gelijck hierboven is geesprimeert, 
quod attestor: Mintart, notaris 
publicus". 

" Lovanii 3 augusti 1683. Placebit 
Rdis patribus praedicatoribus 
Hybernis quam citissime ceiebrare 
quiquaginta sacra pro anima Dlae 
Paschasiae Staes beginae 
defunctae ad instantiam Dni de 
Vadder, pharmacopoiae. Getekend 
D. Prince. 

's W. Boonen, op.cit. p. 331 
"Frederick van Hunnensdael bedel 
facultatis artium doende oick 
apothecarye" 
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Hierna volgt de vertaling van de Latijnse tekst. 

19 J.L. Bax. Historia Universitatis 
Lovaniensis. VI, p. 824, 3°. Een 
anatoom Lodewijk De Bils (1624-
1669) had aan de Staten van 
Brabant een balsemingsmethode 
van lijken verkocht voor 16.000 
gulden. Deze methode, het "geheim 
De Bils" was voorbehouden aan 
één hoogleraar in de anatomie. 

Aan de hooggeachte Heren Leden van het College van onze 
doorluchtige Faculteit Geneeskunde. 

Met al de passende eerbied deelt Adrianus de Vadder, baccalaureus in 
de geneeskunde en apotheker van de Leuvense universiteit, mee dat 
ofschoon hij onlangs werd uitverkozen voor het ambt van pedel aan de 
medische faculteit, hij evenwel daarvan heeft afgezien op voorstel van 
de doorluchtige raadsman Vaes om reden van een sereen toetreden tot 
voornoemde faculteit en met de hoop dat hij bij de eerste gelegenheid 
zou kunnen promotie maken. 
Aangezien nu de functie van pedel vacant is richt hij zich opnieuw tot de 
vergadering van uwe doorluchtige autoriteiten hen ootmoedig 
verzoekend en in alle nederigheid vragend opdat Zij aan de verzoeker 
zelfde functie van pedel zouden willen toekennen. 
Van uwe Doorluchtige Heren de dienaar, A. de Vadder. 

Aangezien het stuk niet is gedateerd kunnen we alleen maar 
vermoeden dat dit ten vroegste in 1689 is geschreven omdat 
genoemde Vaes slechts in maart van dat jaar promoveerde tot 
licentiaat in de geneeskunde waardoor hij een zekere invloed kon 
hebben bij de benoeming van een pedel. 
Misschien heeft hij zijn aanvraag toch eerder gedaan en was hij als 
mogelijk kandidaat aanvaard. De omstandigheden in de faculteit 
waren echter niet gunstig voor een definitieve benoeming. Er was 
immers heel wat beroering in de faculteit tussen 1685 en 1690. Adrien 
Regnault was tegen de wil in van de hoogleraren benoemd tot 
hoogleraar en opgenomen in het Strikt College in 1685. Hij werd 
titularis van de koninklijke leerstoel scheikunde en in 1690 van de 
leerstoel anatomie (in het winterseizoen). Ondertussen was er ook 
heel wat discussie over het toekennen van de anatomie 
(zomerseizoen) en het privilege voor het gebruik van het "Geheim van 
Bils", opgeëist door Regnault, maar toegekend aan F.Verheyen in 
1687.19 

In ieder geval is Adriaan de Vadder pedel in 1690 want hij wordt als 
dusdanig vernoemd in de telling van dat jaar zoals eerder hoger werd 
beschreven 13. Het is merkwaardig dat hij daar vermeld wordt als 
"bedel" en suppoost en niet als apotheker, terwijl de andere inwoner 
Immens als apotheker staat aangegeven. Zou het zo zijn dat hij na 
zijn benoeming tot pedel in 1689 het beheer van de officina 
grotendeels zou overgelaten hebben aan zijn collega? Zijn ambt als 
pedel zal toch wel een groot gedeelte van zijn tijd in beslag genomen 
hebben. Van zijn bezigheden als pedel getuigen enkele documenten. 
Uit de onkostenstaten voor de examens van baccalaureus en 
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licentiaat die hij heeft opgesteld in het Latijn kunnen we afleiden wat 
een pedel deed bij deze gelegenheid en hoe groot zijn financiële 
verdiensten waren. Hier volgt de vertaling van deze documenten, (fig. 
2a en 2b) 

L - jb —ffî*~7 _ '. •. v \ 

O iV<- -n.tr" __"i.-

HM-4— 

I * Y A 'S âPjfci' _ . : .--,:' - ? 

7 

V tC»*t, '^O. ^ . " s t j -«^?l -y-.. 'S 

C / ' 2 . - /(T-

Fig. 2a 

Rechten voor het examen van baccalaureus totaal [gulden] 32-16 
Deze moeten op de volgende manier worden verdeeld: 

aan alle Excellenties van het Strikt College20 wordt er gegeven 4-10 
daar er nu vijf zijn is de som 

het recht van de faculteit 
het recht van de universiteit 
het recht van de pedel 
voor de toga van de pedel 
voor het drukken van het aforisme 
voorde dankbetuiging 
voor het College der Baccalaureaten 
Totaal 

22-10 
2 -0 
3-0 
3-13 
0-12 
0-12 
0 - 3 
0 -6 

32-16 

20 Het Strikt College van de 
faculteit geneeskunde bestond tot 
1685 uit vier leden professoren. Op 
11 oktober 1685 werd echter Adrien 
Regnault, voor het doceren van de 
scheikunde, door de Raad van 
State tegen de wil in van het Strikt 
College opgenomen als vijfde lid. 
Het verzet tegen deze benoeming 
was uiteraard ook van financiële 
aard omdat de inkomsten nu onder 
vijf leden zouden worden verdeeld. 
Het gevolg was dat het examengeld 
voor de kandidaten werd verhoogd. 
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21 De Virgarius is de pedel die de 
scepter (virga) van de faculteit 
draagt bij officiële gelegenheden. 

22 Een gella of gillo is een wijnvat 
van 10,4 liter inhoud. 

Plak (plecca) = 1/3 stuiver. 

Rechten voor het examen van licentiaat totaal [gulden] 131-10 
deze worden verdeeld als volgt: 
voor de hooggeachte heer voorzitter 27-18 
voor elk van de vier andere hooggeachte leden 10-18, samen 43-12 
het recht van de faculteitsraad 4-0 
voor het ondertekenen of het zegel van het getuigschrift 2 
voor de gebeden 3 
voor de doorluchtige heer kanselier 1 
voor de handschoenen van de vier doctores 
van het Strikt College 2-8 

(elkeen krijgt nu 12 stuivers) 
voor de Virgarius21 

voor de twee bewakers 
voor de tapijten 
het recht van de pedel 
voor een gella wijn van de pedel22 

voor de toga's van de pedel 
voor de kosten van het getuigschrift 
voor de ceremonie 
voor het drukken van het getuigschrift 
voor de plakken van de pedel en voor de uitnodiging23 

voor de tweede pedel 
het recht van de universiteit 
voor de handschoenen van de hooggeachte Heren 

grotendeels van de Universiteit 
voor twee dozijn witte handschoenen 
voor rode handschoenen uit te delen aan de dienaren 

van de hooggeachte Heren 
Totaal 

voor de schatbewaarder 0-10 

0 
0 
4-
6 
1 

0 
0 
16 

3 
6 
0 
0 
10 

4 -0 
0-15 
0-9 
0-10 
0-16 
0-12 
6-0 

12-0 
6-6 

3-0 
131-01 

S'
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De onkosten voor de examens blijken dus vrij hoog te zijn als men 
bedenkt dat het salaris van een hoogleraar toen 200 tot 500 gulden 
per jaar bedroeg. 

De Vadder gebruikte de achterkant van de overtollige affiches die de 
verdediging van de aforismen door de baccalaureaten, de disputen en 
de doctoraten aankondigen, als kladpapier voor allerlei nota's, 
rekeningen enz. op te tekenen. Op één ervan vinden we een 
interessante nota in verband met zijn functie als pedel. Het is in het 
Latijn geschreven op de zijkant van een stukje affiche en luidt in de 
vertaling als volgt: '7n de laatst gehouden anatomische demonstratie 
en begonnen om 9 uur 's morgens door de hooggeachte heer 
Regnault op 13 november 1691, heb ik van de toeschouwers 17 sol 
ontvangen. Ik ben vijf en een halve dag vrij geweest." Aangezien de 
demonstratie op een dinsdagmorgen was doorgegaan scheen hij dus 
de rest van de week (vijf en een halve dag) geen verplichtingen meer 
gehad te hebben tegenover zijn hooggeachte meester.Uit een andere 
nota blijkt dat hij met de hooggeleerden goede betrekkingen had: "Ik 
denk dat de zeer bekwame Heer de radix sarracenica kan 
onderscheiden van de Aristolochia longa of rotunda", zo schrijft hij.24 

Heeft hij misschien raad gevraagd aan zijn hooggeachte meester bij 
de aankoop van een partij drogerij voor de off icina? 
Als pedel diende hij ook de officiële stukken te ondertekenen met zijn 
handtekening van zijn nieuwe functie. Op een stukje affiche heeft hij 
zich blijkbaar geoefend om deze handtekening correct uit te voeren. 
Figuur 3 toont zijn gewone handtekening (a) afkomstig van zijn 
verzoekschrift tot benoeming en zijn ingeoefende handtekening 
waarschijnlijk bestemd voor de officiële stukken (b). De toegevoegde 
krullen zouden volgens prof. W. D. Müller-Jahncke betekenen "manu 
propria". 

J^^ t> 
Fig. 3a 

Fig. 3b 

De Herba sarracenica, 
Sarrasynkruid, is de inheemse 
Aristolochia dermatitis, te 
onderscheiden van de uitheemse A. 
longa en rotunda. 

Verder dient vermeld te worden dat hij als vader fier mocht zijn op zijn 
zonen. Zo kon hij nog beleven dat zijn oudste zoon Adrianus tot prior 
van de Abdij van 't Park werd benoemd in 1692.25 

Zijn andere zoon 
Petrus (°1665) heeft 
het examen van 
b a c c a l a u r e u s 
afgelegd zoals blijkt uit 
een aankondiging van 
de discussie van het 
aforisme op 22 juni 
1689 (fig. 4a). 

Merkwaardig is dat zijn vader op de achterkant van de affiche een 
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Fig. 4a 

R. Van Wafelghem. Necrologium 
van de Abdij van 't Park, Brussel 
1908. Adrianus de Vaddere geboren 
te Leuven in 1659 werd 
ingeschreven in het matrikel van de 
universiteit op 14 december 1676, 
werd geprofest in 1681 bij de 
Norbertijnen, tot priester gewijd in 
1683 en tot prior van de Abdij 
benoemd in 1692. Hij werd 
begraven in de Abdij in 1711. Hij 
was "Koninck" van de gilde van de 
HH. Quirinus en Sebastianus te 
Vinkenbos in 1698. Medegedeeld 
door de heer Stefan Van Lani, 
waarvoor onze dank. 
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Archief K.U.Leuven. 
Verzameling affiches. 

Parochieregister Sint Pieter 
(b:11.845A, f:100). 

Stadsarchief Leuven. 
Overlijdensregister Sint Pieter 
n°420, f°80. 
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rekening heeft opgete
kend voor de geleverde 
geneesmiddelen aan de 
kleermaker (fig. 4b). De 
pedel Adr ianus De 
Vadder heeft dus zeker 
het examen van zijn 
zoon b i jgewoond. 2 6 

Later is Petrus zoals zijn 
vader pedel geweest 
aan de universiteit. Het d^'n iU 

parochieregister van 
Sint Pieter vermeldt immers dat Petrus 
begraven werd in de kerk op 8 februari 1717.27 

Zijn vader Adrianus werd in dezelfde kerk 
september 1693.28 
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Fig.4b 
De Vadder, bedellus, 

gratis begraven op 15 

Samenvatting 
Uit de gegevens die tot hiertoe konden verkregen worden is het 
mogelijk meer licht te werpen op het leven van een apotheker in de 
17e-eeuw. Adrianus De Vadder was een gegoed burger die op het 
einde van zijn beroepsleven nog de ambitie had om te solliciteren 
voor het ambt van pedel aan de universiteit. Tijdens de korte periode 
waarin hij het ambt bekleedde mocht hij getuige zijn van de 
benoeming van zijn oudste zoon tot prior van de Abdij van 't Park en 
van het baccalaureaatsexamen van zijn tweede zoon. 

Résumé 
A partir des données disponibles il a été possible d'évoquer une 
image d'un pharmacien au 17ième siècle. Adrianus De Vadder était 
un bourgeois aisé qui à la fin de sa vie professionnelle avait encore 
l'ambition de postuler le poste d'appariteur à l'université de Louvain. 
Pendant la courte période des ses fonctions il a été témoin de la 
nomination de son fils aîné comme prieur à l'Abbaye du Parc et de 
l'examen de bachelier de son second fils. 
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