
APOTHEKEKS TE MECHELEN TIJVENS 
HET ANCIEN RÉGIME* 

* Lezing tijdens het Congres te Mechelen op 8 en 9 oktober 2005. 

Prof. dr. Christian De Backer 

Als men zich als doel stelt de geschiedenis van de farmacie en 
van de mensen zelf - de apothekers - te bestuderen, welbepaald 
in ons land, is men nog steeds op literatuur- en archiefonderzoek 
aangewezen. Sedert het boek van Vandewiele1 dat in 1981 
verscheen en in feite een eerste overzicht geeft van wat er tot dan 
toe bekend was over de farmacie en haar beoefenaren in België, 
werd het beoogde volledig overzicht niet bereikt, maar wel werd 
voor de eerste maal een werkinstrument ter beschikking gesteld 
dat voor de geïnteresseerden een vertrekpunt betekent. Dit wil 
zeggen dat nog talloze archiefbestanden moeten ontsloten 
worden voor wat de geschiedenis van de farmacie betreft en dit 
geldt ook voor het vinden van farmaco-historische gegevens in 
de meest verscheidene tijdschriftenartikelen of publicaties in 
boekvorm. Niet alleen is dit het geval voor het Ancien Régime, 
maar ook voor de 19de en de 20ste eeuw. Laat ons zelfs denken 
aan de meest recente geschiedenis van na 1945, toen de 
farmaceutische industrie zich in Vlaanderen volop ging 
ontwikkelen. 

Alle instellingen van het Ancien Régime die met de Franse 
revolutie werden afgeschaft, bezaten archieven die door hun 
bestendig karakter de eeuwen door zijn bewaard. Vooral 
infirmeriearchieven en archieven van de H. Geesttafels, m.a.w. 
de voorloper van onze OCMW's (Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn) zijn belangrijk bronnen. Over andere 
bronnen hebben wij het al verschillende malen eerder gehad. Ik 
wijs in dit verband met Mechelen ook naar de bronnentypologie 
van Koeken die in de Handelingen van de Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, verscheen2. In 
al deze bronnen is dus nog zeer veel te ontdekken, maar men 
moet hen tegemoet gaan. 

De farmacie te Mechelen werd voor het eerst planmatig 
bestudeerd door Van Doorslaer met een artikel in de 
Handelingen van Mechelen in 1900 door Louveaux met twee 
artikelen in 1938-1938, en vooral door apr Van Den Heuvel in 
1962 toen deze als secretaris van de beroepsvereniging der 
Apothekers van Mechelen ter gelegenheid van het Gouden 
Jubileum van de Mechelse Apothekersvereniging het huldeboek 
Mechelen en de Farmacie op 500 genummerde exemplaren liet 
verschijnen. Een afsluitend omvangrijk catalogusgedeelte 
omvatte hierin verschillende onderwerpen: Dodoens en de 
botanica, documenten betreffende de farmacie te Mechelen, de 
apotheek Buedts, de potten uit de apotheek van het O.L.Vrouw 
Gasthuis, Mechelse vijzels uit het Museum der Kunstambachten 
alsook enkele Varia. Vandewiele gaf in zijn boek uit 1981 een 

' L.J. Vandewiele, Geschiedenis 
van de farmacie in België (Beveren, 
1981). 

2 M. Koeken, "Bronnen [...] op het 
Stadsarchief van Mechelen" in: 
Handelingen van de Koninklijke Kring 
voor Oudheidkunde, letteren en 
Kunst van Mechelen gesticht in 1886, 
onder de benaming Cercle 
Archéologique, Littéraire et Artistique 
de Malines, 64 (1970) 186-190. 
Hierna afgekort als HM. 
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De transcriptie in het Huldeboek, 
p. 40 (met facsimile 'en regard') is 
echter foutief op enkele plaatsten. Zo 
bv. merte, moet merce (koopwaar) 
zijn; C voert gheldt moet zijn: j Ib wert 
ghelds; de subscriptieletter o boven 
ccc (=300, dus tricentesimo als 
opgeloste afkorting) etc. 

4 naargelang de Franstalige / Ne
derlandstalige bron 

samenvatting aangevuld met een aantal nieuwe gegevens van 
hemzelf, Segers, Van Meerbeeck, Boeynaems, Etienne en Wittop 
Koning. Zelf publiceerden we in Farmaleuven-lnfo vanaf 1992 
eveneens nieuwe en onbekende gegevens. 
Het eerste gedeelte van het Mechelse huldeboek van Van Den 
Heuvel omvatte echter de uitoefening van het apothekersberoep en 
zijn beoefenaars. Het blijkt aldus dat de maneblussersstad reeds 
kruidenaars, speciërs en apothecarii in zijn muren telde vanaf de 
13de eeuw. Na het vaststellen van de aanwezigheid te Mechelen 
van een aantal speciërs op het einde van de 12de en in het begin van 
de 14de eeuw staat met zekerheid vast dat Franciscus Floret alias 
Franchoys den specyer in de Haghe (een locatie waar nu het 
schepenhuis staat) uit 1298, als de thans oudst bekende apotheker 
te Mechelen kan worden aanzien bij gebrek aan nog meer 
gegevens. In de Korebrief, een ordonnantie van het stadsbestuur 
aangaande de gewichten uit 1322 (foutief is als jaar 1310 
aangegeven in het huldeboek) is er spraak van confectiën die door 
de apothecarissen samengesteld werden3. 

Bij wijze van vergelijking hier even een lijstje van de tot hiertoe oudst 
bekende apothekers op ons huidig grondgebied België: 
1269 Leuven: Johannes dictus (=gezegd) de Lyra (=van Lier). 
1284 Brugge: Petrus apothecarius de Monpellier. 
1290 Diest: Paulus apothecarius. 
1298 Mechelen: Franciscus Floret apothecarius/ Franchoys den specier4. 
circa 1300 Gent: Hannesoet apotecarius; 
1302 Doornik: Jakemin apotikare. 
circa 1300 Brussel: Gerardus dictus de Swaene, overleden, vóór 1328. 
1337 Luik: Pierre li apotikaers. 

Na te hebben gewezen op de boeken van Van Den Heuvel en van 
Vandewiele, als eerste ter hand te nemen als naslagwerken voor de 
Mechelse farmaciegeschiedenis, wil ik in deze bijdrage 
toevoegingen voor beide aanvoeren. Ik kon een aantal nieuwe 
bronnen aanboren die door niemand nog werden bekeken op het 
gebied van de geschiedenis van de farmacie. Deze bronnen 
(poortersboeken, notariële bescheiden, stedelijke archivalia en 
sententies of juridische uitspraken) brachten ons enkele nieuwe 
namen en sociaal-economische gegevens op van apothekers die 
tijdens het Ancien Régime te Mechelen werkzaam waren. 

Voor de stad Mechelen beschikken we in de poortersboeken (dit zijn 
de lijsten der nieuwe burgers die zich in de stad kwamen vestigen) 
over een reeks onbekende namen waarbij gelukkigerwijze door de 
oude opstellers ervan veelal het beroep en dus ook dat van 
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apothecaris werd aangegeven5. 

De blijkbaar enige buitenlandse apotheker die zich te Mechelen 
vestigt is een Piëmontees. Op 17 juli 1486 vestigde Sanders 
Azeniers, filius (zoon van) Manfrijn appotekaris van Hast (Asti) in 
Piémont zich in de stad. 
Van den Heuvel citeert hem alleen in het jaar 1506 onder de naam 
van Sanders gevestigd in het huis De Drie Catien en ook als 
Alexander In de Cat in de Befferstrate. Door het niet consulteren van 
de Poortersboeken is de auteur er zich niet van bewust dat het hier 
om een zuiderse inwijkeling gaat6. 

Op 14 juli 1475 wordt Peter van Paeschen, zoon van Willem, 
apothecarius van Lyere (Lier) als poorter ingeschreven. Dit is de 
eerste apothecaris die voorkomt in de poortersboeken waarvan de 
eerste inschrijving bewaard is sinds 13467. 

Nauwelijks een maand later, op 4 augustus 1475, schrijft Jan 
Ramond, filius Jan, apothecaris van Denremonde (Dendermonde) 
zich in. Deze apothecaris is tot hier toe de oudst bekende apotheker 
uit die stad. 

M. Koeken, De gekochte Poorters 
van Mechelen (1400-1795) 
(Handzame, Familia et Patria, 1975), 
529 pagina's, voortaan geciteerd als 
GPM. 

GPM, xxii, 211. 

GPM, 177. 

Pierre Laury, apothecarius van Rijsele (Rijsel, Lille), zoon van 
Vincent, wordt poorter op 10 februari 1478. 

Op 4 october 1489 is het de beurt van apothicaris Heinric van Diest8, 
fs Jan, apotekaris afkomstig van Diest. Zijn naam komt niet voor in de 
Diestse archivalia uit het stadsarchief die wij tot op heden exhaustief 
konden inzien. 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 
officina's. 

Als 16de-eeuwse Mechelse inwijkelingen moeten wij nog noemen: 
Henric de Kempeneere, filius Petrus, appothecaris uit Sint-Kathelijne 
Waver, poorter op 20 october 15139. 

De opmerkelijke vrouwelijke apothekeres Lysbeth van Beringen, 
apothicaresse van Thieldonck (Tildonk), poorteres op 27 januari 
1525'°.Een merkwaardige inschrijving aangezien het hier blijkbaar 
een vrouwelijke apothecaris betreft. Gaat het om een 
apothekersweduwe? Dit lijkt ons het meest logisch". In elk geval 
staat deze Lysbeth als apothicaresse niet alleen. Voor de stad Diest 

GPM, 216. 

9 GPM, 268. 

' ° GPM, xiv, xxxix, 286. 

' 1 Wij zijn niet geneigd hier de thesis 
te aanvaarden van "usurpatie" van 
het beroep door een onbekwame 
persoon, of een beroep liggend 
tussen kruidenierster, speciër, 
apothecaris. De ambachten waren in 
die tijd reeds lang goed gestruc
tureerd, en de reglementen tot 
aanvaarding en toelating het beroep 
uit te oefenen streng waren. Cfr. J. 
Laenen, Geschiedenis van Mechelen 
tot op 't einde der Middeleeuwen 
(Mechelen, W. Godenne, [1926] ) 
267ss. 
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' 2Anna Van Pere, apothecersse 
voor het laatst vermeld de Diestse 
gasthuisrekeningen in 1614-1615. 

3GPM, 295. 

'4GPM, 318. 

5GPM, 366. 

6GPM, 367. 

"GPM, 156. 

1 s[R.Van den Heuvel], Mechelen en 
de farmacie (Mechelen, 1962). 

' 9Zie verder over Mechelen: C. De 
Backer, "Nieuwe gegevens... XI. 

Geraardsbergen, leper, Mechelen 
en Veurne" in: Farmaleuven-lnfo 23-

1 (2000) 23-27. 

2 "Mechelen en de farmacie, o.c, 
37. 

kennen wij eveneens een vrouwelijke apothecaris in de persoon van 
Anna de Perre uit 1614'2. 

Vervolgens is nog als nieuwe poorter te vernoemen: Jacop de 
Bruyne, filius Michael, aptekere van Antwerpen ingekomen op 17 
januari 1531. Deze Antwerpse apothecaris wordt niet vermeld door 
Aernouts in haar lijsten van Antwerpse apothekers, een bewijs dat hij 
jong vertrokken is direct na zijn leerlingentijd13 en zich dus niet 
inschreef in de Antwerpse beroepsvereniging. 

Na hem is te vermelden AertThielis, zoon van Jan, appotekaris van 
Louvene(Leuven), poorterte Mechelen op 3 maart 155014. 

Voor de 17de eeuw zijn te noteren: Carolys Frymont uit Brussel, 
appoteeker bruxelensis Mechelse poorter op 16 januari 168215. Over 
Frymont kon in de studies over de farmacie te Brussel en het 
Brusselse Collegium Medicum tot op heden niets gevonden worden; 
dus ook een afgestudeerde Brusselse leerling. 

Vervolgens duikt in de registers Adriaen Janssens op, appotecquer 
afkomstig uit Lier op 18 augustus 168416. Deze werd door Van den 
Heuvel slechts pas tien jaar later getraceerd in 1694. 

Op 18 september 1467 wordt Denijs Sucquet, filius Jan, 
apothecarier, zonder gegevens over zijn herkomst als Mechelse 
poorter opgenomen17. De naam duidt mogelijk op een Noord-Franse 
origine, wellicht Picardie, maar komt ook te Brugge voor. 

De resultaten die deze Mechelse bron oplevert (en die Van den 
Heuvel niet heeft gebruikt18) zijn toch enigszins verbazingwekkend 
door hun rijkdom: op een totaal van ongeveer 80 Mechelse 
apothekers uit het Ancien-Régime die wij tot hiertoe kenden, komen 
nu tien tot hiertoe totaal onbekende namen de Mechelse 
farmaciegeschiedenis aanvullen. In het bijzonder levert de 
apothecaris Sanders, alias Alexander in De Drie Catten, het geheim 
van zijn Noord Italiaanse herkomst prijs en blijkt hij al 20 jaar eerder 
dan voordien werd aangenomen, in de stad actief te zijn geweest als 
apotheker19. Van Den Heuvel citeert ook als bron het sterf regsiter van 
Sint Rombauts waaruit blijkt dat hij op 10 juli 1574 overleed20. 

Ook aan de lijst van de hiervoor nooit geciteerde apothekers, moet ik 
nog mijn vier laatste recente ontdekkingen toevoegen, die ik kon 
opsporen in historische studies of tegenkwam in toevallige bronnen 
over Mechelen. Deze eerstgenoemde studies die de 
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farmaciehistoricus meestal ontgaan wegens hun opname in de 
meest diverse plaatselijke of algemene tijdschriften en ook uit de 
aard van hun strikt geschiedkundig onderwerp, leverden ons de 
naam van een apothecaris samen met een paar karige gegevens. 
Veelal zijn het misschien ook de enige gegevens die we over de 
apotheker in kwestie kennen. Het stille beroep van de toenmalige 
apothecaris in zijn officina voor zover hij zich niet bewoog in de 
politiek, de religieuze controversies, belangrijke handelsactiviteiten 
en als onderwerp van de rechtspraak bestemden hem er niet voor 
om als opmerkelijk figuur door de kroniekschrijving van zijn stad te 
evolueren. Dergelijke ondernemende apothekers met belangrijke 
nevenactiviteiten komen tijdens het Ancien Régime echter wel 
degelijk voor. 

Het stadsarchief te Mechelen kon in 1976 een rente- of cijnsboek 
verwerven beslaande de periode 1451 tot circa 1525 over private 
stedelijke erven21. Historicus Installé bestudeerde het manuscript en 
publiceerde er uittreksels ervan in de Handelingen. Hierin konden we 
opnieuw een tot hiertoe onbekende Mechelse apothecaris 
ontdekken. Typisch is weer dat hij in de Middelnederlandse teksten 
als cruyenierwordt aangeduid (Peter Loryn cryenier...zyn huis ende 
erve gheheeten in Jérusalem te moghen hebbene een brugghe 
streckende vander selver erve over den vliet totten brugghe ende 
erve nu toebehoorende Jan van Beehnghen laken snijderen) en in 
een Franstalige akte dan weer apothicaire genoemd wordt. Het gaat 
om Pieter Lorys alias in Jherusalem, apothicaire en sa maison 
appellee de Vlietjusques au pont de Jehan van Behnghen et oultre a 
ung héritage aluy appartenant... Deze apotheker Loryn of Lorys en 
de naam van zijn huis/apotheek mankeert in het Huldeboek. 

Een andere onbekende apotheker is apothecaris Adriaen Everaert 
uit 1545-1547. Hij is ons tot hiertoe alleen bekend door het feit dat hij 
ruzie en een geschil had met zijn adellijke schoonzoon Thomas de 
Plaine, heer of seigneur van La Roche et Courcelles die met zijn 
dochter Barbe was getrouwd22. Een merkwaardig geval van een 
huwelijk met een toen toch sociaal ongewoon verschil van stand. 

Een 17de-eeuwse onbekende apothecaris, Franchois Colaert, 
konden wij vinden in akten verleend door notaris Jan Noels op 23 
april 1651 en 12 april 1653. Samen met zijn echtgenote Agnes 
vanden Houte schenkt de apothecaris renten aan ene Anthonette 
vanden Berghe. Een schepenakte van 5 september 1680 betreft een 
cijns op sijnen huyse genoempt d'Eyke gestaen inde Guldestraet 
alhier naest het huys den Hemel. Een veel oudere oorkonde van 14 
januari 1505 werd als bewijsstuk, als transfix aan de eerste gehecht 
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21 H. Installé, "Een cijnsboek (1451-
±1525) op privé-erven over de 
openbare weg te Mechelen, in: HM 
82(1978) 133-172, m.n.134en 138. 

22 R. Van Answaerden e.a., 
Chronologische lijsten van de 
geëxtendeerde sententiëen 
berustende in het archief van de 
Grote Raad van Mechelen. Deel IV 
1541-1551. Werken ter uitgaaf der 
bronnen van oud-vaderlands recht n° 
11 (Brussel, 1985) nrs. 701 en 910. 



23 Deze oorkonden waren in 1987 in 
bezit van een Oostendse brocanteur 
die mij wel notities van de tekst liet 
maken in ruil voor het lezen de 
dateringen, hij wou ze mij echter niet 
verkopen. 

G. Roggeman, Archief voor 
familiekunde voor het Vlaams 
Nederscheldegebied XI (Handzame, 
1978)99. 

105. 
G. Roggeman, Archief...o.c, 

R. Van Den Heuvel, o.c, 119. 

in:H/Wxx?(197)1-1,m.n. 

waarbij de ligging van het huis "Deyke" (toen eigendom van Joes 
Verleyen) precieser werd aangegeven: gelegen over de grootbrugge 
tusschen thuys de Hemel geheeten aen deen zijde ende thuys den 
Spreware geheeten aen dander zijde23 

Nog twee andere tot hiertoe onbekende Mechelse apothekers uit 
1661 moet ik hier vermelden en die toegevoegd moeten worden aan 
de lijsten die verschenen in het Mechelse huldeboek. Akten uit het 
Oud-Notariaat zijn weer onze bronnen. Notaris Verhulst van 
Mechelen verleende op 26 februari 1661 een akte waarbij Anna t' 
Servrancx, weduwe van Pieter van Aken, het huis genaamd Den 
Diamant, gelegen in de Katelijnestraat, verhuurde aan apotheker 
Adriaen de Rijck24. 
Op 14 juli 1661 verkocht apotheker Jan IJsermans, bij akte verleend 
door notaris R Verhulst, aan Guillam vander Strepen een hof in de 
Korte Schipstraat25. Apr. Van den Heuvel vermeldt in zijn boek wel 
een apoteker Rombaut IJsermans, in 1647 gevestigd in het huis Den 
Prins Cardinael in de Beenhouwerstraat. Misschien zijn beide 
apothecarissen familie van elkaar, mogelijk vader en zoon? 

In 1675 werd door een ordonnantie bepaald dat er in Mechelen de 
apothekers beperkt worden tot zes. Later zal dit aantal aangepast 
worden. Voor het jaar 1694 (25 maart) bezitten we in de notariële 
akten van het stadsarchief getekend door 12 apothecarissen26. In de 
jaren 1675-1684 telde de stad 24.136 inwoners27. Ter verdere 
informatie geven wij ook de cijfers voor het einde van de 14de eeuw 
tot begin 15de eeuw: 12.000 à 15.000 zielen. In 1544: ongeveer 
25.000 à 30.000. In 1585-1595 10.972 inwoners. Rond 1600 stijg de 
cijfers weer tot ongeveer 15.000. In de eerste helft van de 18de eeuw 
variëren de cijfers tussen de 19 en de 22.000. In de tweede helft 
bereiken we cijfers van 16.000 tot 18.000. In 1789 telde Mechelen 
een bevolking van 20.273 inwoners waarvoor er 15 apothekers 
werkzaam waren. 

Tot slot nog een gegeven uit ons eigen archief. Het betreft enkele 
rekeningen die ik in de jaren 1990 kon verwerven op een 
rommelmarkt. Het betreft twee gespecificeerde rekeningen van de 
Mechelse apotheker Josephus C. d'Ancré. De eerste specificatie 
betreft Medicamens livres pour le service de mademoiselle la 
comtesse Auguste (4 februari tot 30 mei 1773). Ook is hierbij een lijst 
aangerekende geneesmiddelen gevoegd pour le service de 
mademoiselle la comtesse Auguste lopende van 4 februari tot 30 mei 
1773. 
De 2de specificatie betreft levering van medicamenten voor de 
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demoisselles les comtesses Lapuente par J.C. D'ancré van 2 
februari tot 13 juli 1775. Deze demoiselles waren in feite twee 
gezusters kanunnikessen de la Puente van het kapittel St.-Gertrudis 
te Nijvel. Beide specificaties zijn opgesteld in een mengelmoes van 
Frans en Nederlands. Zo staat er bv.: un mixtuer pectoreel, une 
boetelle de teinture de rubarbe; un cataplasme en poedre, un gros du 
sel d'epson (-Epsom), un décoction ex pulv[ere] cort[icis] 
peruvfiani], 4 onces syroop de violet, un mixtuer de Ihuil d'amande 
douce, syrop de guimauve, 2 onces de la manne, fleurs de lelie, un 
emulsion, etc. 
Uit het huldeboek weten we dat d'Ancré in 1748 leerling was bij 
apothecaris Mertens. Hij werd aangenomen als apotheker in 176628. 

Hierna nog een paar gegevens die ik in 1986 kon noteren uit de 
gestencileerde inventaris der Varia in het stadsarchief te Mechelen in 
het kader van een project over Bronnen voorde Geschiedenis van de 
Wetenschappen. Volgende handschriften werden daarin onder de 
aangegeven nummers als aanwinsten vermeld: 

D'Ancré had in 1776 zelf als 
leerling zijn familielid Carolus 
Henricus d'Ancré uit Aarschot en 
zoon van licentiaat in de medicijnen 
Joannes Franciscus en Anna-
Theresia van Leemputte als leerling. 

Nr. 61 Notes pharmaco-physicochymiques door apotheker Eugène 
Zech. 
Manuscript, klein in 4°, 402 pp. 
Nr. 277 Rolle der Apothekers (6 onderdelen): 
* Vier stukken betreffende de vestiging van vreemde apothekers te 
Maastricht (1790) 3 pp. 
* Drie Mechelse ordonnanties betreffende de instelling van de 
examencommissies voor het afnemen van de meesterproef van 
apotheker (1740-1743) 5 pp. 
* Rekeningen der proefmeesters (1729-1794) 146 pp. 
* Verslagen van de plaatselijke Geneeskundige Commissie (1820-
1864) 40 pp. 
* Lijste der leergasten (1731 -1794) 16 pp. 
* Lijste der meesters apothekers binnen Mechelen, 16 pp. 
Register klein in-folio. 
Nrs 278, 279,280 en 324 Verslagen van de Plaatselijke 
Geneeskundige Commissie: 
1820-1857,1881-1907,1907-1919,1914-1917. 
Drie registers in-folio en één farde. 
Nrs. 283-285 Bereidingen van de apotheek Van Aerde: 
1840-1866,1852-1860,1867-187029 

Drie registers. 

Een apr Frans Van Aerde 
(diploma 7 juni 1823) was gevestigd 
aan de Adegemstraat 26. Cfr. 
Mechelen en de Farmacie, oc, 170. 
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Lijst van de thans bekende apothecarissen te Mechelen in de 
periode 1298-1790. 

In de in het Latijn opgestelde 
schepenakten. 

In de in het Middelnederlands 
opgestelde stadsrekeningen. 

32 
Hanswijckstrate = De Potterij, cfr. 

Van den Heuvel, o.c.,51. 

33 
Vertaler of copiïst'van een 

Antidotarium Nicolai als een der 
werken in een codex, bekend onder 
de naam van het "handschrift Van 
Hultem", Brussel, Kon. Bibliotheek 
Albert I, Ms 15624-41. De dubbele 
functies van notariusen aromatarius 
Mechlinensis. Aromatorius kan als 
Romeinse term vertaald worden 
door speciër schrijft Van den Heuvel, 
p. 52. In het explicit van de codex 
komt het jaartal 1351 voor. In het 
Mediae Latinitatis Lexicon van J.F. 
Niermeyer komt deze term niet voor. 
Aroma komt daar wel voor als parfum 
perfume. In de klassieke Latijnse 
woordenboeken, zoals dit van S. 
Pitiscus, Lexicon Latino-Belgicum 
Novum (4de editie door A.H. 
Westerhovius, Rotterdam, H. 
Beman, 1771) komt aromatarius ook 
niet voor. 

Is Cornelis van Orssaggen uit 
1505, lid van het ambacht der 
cremers (kramers) apothecaris ? 

De namen van Mechelse apothecarissen ontdekt door mij worden in 
vet weergegeven. De lijst is opgemaakt volgens de in het Huldeboek 
verspreide gegevens en de hier en daar opgevoerde lijsten. 
Opmerkingen en voetnoten zijn van mijn hand. Voor de vindplaatsen 
en bronnen, alsook de volledige huisnamen of locaties in de stad, zie 
hierboven en bij Van den Heuvel. Vervolledigingen en verbeteringen 
zijn welkom aan ons adres. 

1298 Franciscus Floret30/ Franchoys de specyer31 

1315 Magister Rolandus apothecarius, Hanswijckstrate32 / Rolande 
de specyer 
1315 Wouter den specyer 
1345 Aerde den specyer 
1345 Jakemine den specyer In de Croene 
1347 Leonius de Bisot apothecarius 

1348 Leonius apothecarius = 1347 Leonius de Bisot 
1351 Leonijs Godefridus33 notarius & aromatorius = 1347 

Leonius de Bisot 
1349 Arnoldus de specyer 
1401 JacobusdeWaele 
1423 Symon Vrencken 
1435 Johannes int Paradijs 
1452 Jan Coolman 
1472 Machiel Ysewyn 
1472 Lauwerijs Ruymelant 
1475 Jan Ramond 
1486 Alexander Azeniers in huis De drie Catten 
1489 Henric van Diest 
1497 Jooris vander Strepen 
1502 Joeris Verstrepe (=de vorige) 
150534 

1513 Henric de Kempeneere 
1514 Jan de Witte 
1516 Peter Lorijn in huis Jherusalem 
1525 Lijsbeth van Beringen 
1531 Jacop de Bruyne 
1538 Romain Vandenbogaerde 
1539 Jan Coene 
1544 Willem Vlemincx 
1544 Rommaut Maut 
1544 Machiel Pallet 
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1544 Geert van Middeldonck 
1544 Henric Moor 
1545 Adriaen Everaert 
1550AertThiels. 
1555 Jan Vandewiele 
1556 Guillaume Wayens 
1556 Jan van den Eynde 
1558 Peeter Lapostole 
1559 Jan Claes 
1559 Jan Roebosch 
1561 Nicolas Wiaert 
1563 Huybrecht Ysewyns 
1570Andries IndeKemele 
1571 Andries van Werchter (= de vorige?) 
1571 Lambrecht Heyns 
1572 apothekersweduwe In de Mortier 
1573 apotheker In den Olifant 
1573 Rombaut van Triest 
1576JandeSomer 
1579 Sebastiaen de la Porte 
1580 Jan Somers, alias Jan In de Catte In de Catte 
1582 Jan Hemelrijck 
1586 Machiel Pallet specier ende apotcicaris 
1590 Jan Smets 
1599 Jan Verstrepen 
1599 Franchoys Hemelryckfilius Jan 
1599 Colijn, Corenmerckt 
1599 Lysbeth de Wint (weduwe) 
1611 Jan van Rymelant 
1612 Jacques de Milan 
1612 Jacques Wiaert 
1630 Augustijn van Orssagen In de Catte 
1639 Martinus Lintermans 
1641 Jan de Moor 
1646 Franchoys Norhout 
1647 S. Smets, Veemarkt 
1647 Jan Neeffs, Veemarkt 
1647 Rombaut Ysermans 
1647Mertens 
1651 Franchois Colaert in huis Deyke 
1652 Machiel Blitterswijck 
1661 Adriaen de Rijck in den Diamant 
1661 JanYsermans 
1675 Gommarus van Everbroeck 
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1675 Anthoni van Neel fs Adriaen 
1684 Adriaen Janssens. 
1685 Jacobus van der Schueren 
1685 Norbertus van Vooren 
1688 Godefridus van der Vliet 
1694 Jacques Sigale / (J.G) de Milan 
1694 Jaspar de Milano (=de vorige?) 
1694 Anthoon Crabeels 
1694P.vanDijck 
1694 Laureys Ghijsens 
1694 Antonius Crabeels 
1694 Godefridus van de Vliet 
1694EgidiusBloys 
1694 G. Janssens 
1694 Van Miert 
1694 Michael (?) van Reusel 
1701 Michael van Reusel 
1705AnthoneWielant 
1710 J.B. Swartsen 
1710 Daniel Rousseau 
1710 Schippers 
1718 Rombout van de Velde 
1720 Jacobus Bloys 
1721 PeeterWalraevens 
1723 Joannes Josephus Louys 
1724 Jacobus van Dijck 
1728 Janssens, Veemarkt 
1728N.Caluel 
1729 J.B. Swartsen 
1730 Godefridus van der Vliet 
1730 N. Swartsen fs J.B. 
1731 Cornélius Josephus Louys, fs J. J. Louys 
1731 Petrus Antonius Mertens 
1733 Niclaes van Calster 
1734 Joannes Havrenne 
1734 Joannes Guyon 
1738 Joannes Cremers 
1741 Henricus Fayd'herbe (f1765) 
1743 Franciscus Bernardus Houssière 
1743 Collier 
1751 Daniel Guilleaume Rousseau 
1754 Rombout Brandts 
1755 Joannes Baptist Swartsen 
1760 Joannes Emmanuel Desmares 
1765 Petrus Jacobus Fayd'herbe fs Henricus 
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1766 Josephus d'Ancré 
1768 Gommarus Mans 
1771 Petrus Ludovicus Kerselaers 
1777 Joannes Peeters 
1778 Judocus Mertens 
1779 Petrus Slavon 
1784 Jan Baptist Rymenans 
1785Lindekens 
1788 Joannes FranciscusTaeymans 
1790 Ludovicus Stoffels 
1790 Petrus Blanckx 
1790 Laurentius Hannaer 
1790 Joannes Ludovicus Josephus Petit 
1790 Egidius van Horsigh 

Prof.dr. Christian De Backer 
Speureweg 21 B-9830 Sint-Martens-Latem 




