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Over de geschiedenis van de farmacie te Oostende schreef wijlen Vandewiele (1910-2004) terecht 
"hier ligt nog een groot terrein vaag!". Hij verwees in zijn notitie hierbij naar de schepen van de 
Oostendse Compagnie en naar notulen en besluiten uit het eind van de 18de eeuw1 die zouden 
getuigen van het bestaan van een Oostends Corpus medicum2

• 

Op een andere plaats citeert hij de twee door mij ontdekte 17de eeuwse Oostendse apothecarissen, 
Jacques Castelein en Theodoor Doens3

• Ik had hem namelijk destijds de namen bezorgd uit mijn eigen 
onafhankelijk en vrij lopend onderzoek van de archivalia van het Gentse Collegium Medicum4

• Zelf was 
hij bezig met het vervolmaken van zijn boek dat toen in het stadium van eindredactie verkeerde. 
Sindsdien kon ik nog enkele verspreide gegevens over de farmacie te Oostende vinden die 
gepubliceerd werden in het tijdschrift Farmaleuven. Deze gegevens werden in deze bijdrage 
opgenomen5

• 

Oostende, oorspronkelijk een vissersdorp met haven, kende in de loop der tijden merkwaardige 
veranderingen. Men kan twee periodes onderscheiden: het Ancien Régime en de Nieuwste tijd die het 
karakter van de stad volledig omvormde. 
De oude middeleeuwse kerk, destijds gelegen voor de dijk, is in de oprukkende zee verdwenen. Dit 
gebied werd het oude schependom genoemd in tegenstelling met het nieuwe schependom, dat thans 
te situeren is tussen de haven (de Van lseghemlaan) tot aan de Vindictivelaan. In 1489 werd de stad 
tijdens de troebelen verwoest door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk. De 16de eeuw ziet het 
opdringen van de zee, het ontstaan der vestigingswerken met wallen en bolwerken en in 1601-1604 
een 3-jarige belegering. De jaren 1647 en 1666 waren jaren van pestepidemies. Vooral dat laatste jaar 
was een verschrikkelijk pestjaar. De schuld van de epidemie werd gegeven aan een man die uit 
London was aangereisd en het onheil had ontketend6

• In 1706 werd de stad nogmaals beschoten door 
de Verbondenen die de Fransen bestreden. In 1715 kwam de stad door het Barrière-tractaat volledig in 
de macht van de keizer7

• De Generale Indische Compagnie of Oostendse Compagnie werd in 1722 
gesticht8. In 1745 kende de stad nogmaals een beschieting. Deze Ancien Régime-periode laat zich 
afsluiten door de Franse Revolutie en de bezetting door de Fransen die de kloosters afschaften en ook 
de alle toen geldende structuren afschaften waar onder dus ook de religieuze instellingen, de 
armendissen en de ambachtelijke verenigingen. 

In de jaren tachtig van de 19de eeuw heeft Oostende zich bevrijd van zijn stadswallen en kon zich 
aldaar uitbreiden naar het westen. Dit is goed te merken op de stadsplattegrond uit 1883. In dat jaar 
telde de stad 20.247 inwoners. Het toerisme ontwikkelde zich in het zomerseizoen. Het veilige strand, 
zeebaden door geneesheren voorgeschreven, het verblijf van de koningen Leopold I en 11, trok 
welvarende autochtone en internationale vakantiegangers aan. Ondertussen werd een kursaal 
gebouwd, een hypodroom en een jachthaven aangelegd. Ook de zeeverbinding met Engeland was 
van enorm belang. Engelse toeristen kwamen Oostende bezoeken. 

Enkele apotheken lieten zelfs op hun gevel de tekst Pharmacie anglaise aanbrengen9
• Het aantal 

toeristen liep bijvoorbeeld in 1883 tot bij de 30.000 op. Het record werd gevestigd in 1904, toen de stad 
55.652 verblijvende toeristen telde10

• Al deze gasten behoefden vanzelfsprekend ook medische 
zorgen. 

In de rekwesten tot de aanvaarding van chirurgijns, ingediend bij dit Collegium Medicum Gandavense, 
vonden wij de vermelding van de twee tot dan toe oudst bekende Oostendse apothecarissen. Zij 
ondertekenden op 26 maart 1664 voor de kandidaat-chirurgijn Jacques Hullebusch, filius (zoon van) 
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Dominicus Hullebusch, een attest dat hij als leerling de twee complete jaren 1663 en 1664 bij de toen 
recentelijk overleden chirurgijn Jacques vander Haeghen te Oostende had ingewoond. Het 
getuigschrift werd medeondertekend door de schipper Reynier Pruyssenaere, de chirurgijn Thomas 
Rippers en een zekere dokterVander Heyden. 

Voor wat artsen te Oostende betreft, kennen we in de literatuur de namen van Jacques Berot, schepen 
in 1636, 1639, 1641 en 1642, Daneel Borm, ook schepen te Oostende van 1634 tot 1636 en in dat jaar 
overleden; Benedictus Bulteel, schepen in 1640 en 1644 en Joos De Somere, schepen in 1627, 1628, 
1631 en 163311

• In 1661 waren er6000 inwoners 12
• 

Een document uit 1712 dat wij in het stadsarchief te Gent konden ontdekken bevestigt het bestaan van 
een Oostendse beroepsvereniging voor apothekers die echter klaarblijkelijk naar de naam nog in het 
stadium verkeerde van een godsdienstige broederschap. De naam van dit soort proto-collegium 
medicum luidde: Confrerie van Sinte Cosmas en Damianus der stede ende poorte van Oostende. 

In Oostende bestond tijdens het Ancien Régime echter ook een nering van de vrije winkeliers met als 
patroon Sint Niklaas. Terloops weze hier gewezen op het feit dat in verschillende Vlaamse steden de 
neringen van de kramers (kremers) of kruideniers (crudenare), waartoe de apothecarissen 
behoorden, als schutpatroon de Heilige Nicolaas hadden en niet de Heiligen Cosmas en Damianus die 
zoals in Aalst en Diest de patroons der chirurgijns en stadsdokters waren. Indien in localiteiten waar nu 
werkelijk maar zeer weinig apothekers werkzaam waren, kon het natuurlijk gebeuren dat deze bij de 
nering der chirurgijns plus dokters aansloten. 

Begin 1712, vermoedelijk in de loop van de maand februari, stuurde de Deken en Eed (die zijn de 
hoofdmannen) van deze Confrerie een brief naar de directeurs en de assessoren van het Gentse 
Collegium Medicum met het verzoek hen een wettelijke akte of certificatie te verlenen die zij zouden 
kunnen gebruiken in hun gerechtelijke actie tegen deze Oostendse apothecaris Thomas De 
Grispeere13

• 

Dit Collegium Medicum Gandavense verenigde sinds 1663 alle medische beroepen van deze stad, 
met name geneesheren, apothecarissen, chirurgijns en vroedvrouwen. Het waren ook drie 
geneesheren uit dat latere collegie die de eerste Gentse pharmacopee, het Antidotarium 
Gandavense, heeft uitgegeven in 1652. 

De brief uit Oostende was ondertekend door Duchesnet, vermoedelijk de deken zelf van de Confrerie. 
Uit de tekst blijkt dat Thomas de Grispeere, apotheker woonachtig binnen Oostende, heeft gestaeckt 
ofte staet te staecken sijnen wynckel van pharmacie ofte appotekerije, ende den voorseyden wynckel 
met sijne appotekerije ende medicamenten van sijn huys daer hij woonachtigh is, ende intentie is te 
blijven woonen, over te steken ende te draeghen ten huyse van Sieur lgnatius Grispeere sijnen 
broeder. 

Deze geplande verhuizing van de apotheek naar het huis van zijn broer lgnatius Grispeere, die niet vrij 
en is nachte daer toe capabel de voorseide pharmacie te exerceren (die geen vrij ambachtsman was 
en niet de bekwaamheid had om een apotheek te houden.) en het feit dat de apothecaris Thomas de 
Grispeere niet in het pand zou wonen waar zijn apotheek nu zou ondergebracht worden, ergerde de 
Oostendse Confrerie in zulke mate omdat dit in volledige tegenstelling was met hun keuren ende 
statuten ende a/soo sulcx is eene onghehoorde saecke, mitsgaders van seer qua et ghevolgh ende dat 
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is noyt en is ghehoort ofte ghesien. 
De Oostendse Confrerie benadrukte ook, dat naar haar weten, een dergelijke gang van zaken in Gent 
niet zou worden geaccepteerd. Het ging niet op dat eenen vrijen appoteker sa/ transporteren sijnen 
wynckel buiten sijn huys ende vaste domicilie in een s' anders huys om bij eenen onvrijen ende 
onwetenden persoon ofte wel bijden se/ven transportant aldaer gheexerceert te worden. 
Het antwoord van het Gentse Collegium Medicum zou voor de Oostendse Confrerie zeer gelegen 
komen omdat het zich daardoor zeer sterk zou voelen in de te ondernemen actie tegen hun confrater 
Thomas de Grispeere. 

Het Gentse Collegium Medicum reageerde inderdaad en de bijgevoegde randnota op het document 
getekend door P.A. Papejans, secretaris van het Collegium Medicum, gedateerd op 3 mei 1712, geeft 
de tekst van de gevraagde beoordeling: het Collegium Medicum te Gent kent geen voorbeeld van dat 
er te Gent een meester appotecquaris sijnen wynckel soude gehauden hebben ofte gehadt hebben 
buiten sijne woonste, endf:l dat waert saecken, su/cx alhier ghebeurde, heurlieden sindiq hem daer 
jeghens soude opposeren ende mainteneren, sulcx contrarie te wesen aen de statuten van dat 
col/egie. Het Collegium Medicum Gandavense kende dus geen enkel geval dat er in Gent een meester 
apothecaris zijn officina buiten zijn woning zou hebben gehouden. Indien dit mocht gebeuren, dan zou 
dit een inbreuk zijn op de statuten van het Collegium en zou er zeker een proces tegen de overtreder 
worden ingespannen. 

In 1729 tot 1730 was een Thomas de Grysperre geestelijke vader (=syndic, een vermogende leek of 
notabel man die de wereldlijke belangen van een geestelijke instelling beheert, meestal een dokter, 
een apotheker of een praktizijn (=advokaat) van het godshuis voor ouderlingen genaamd De Drie 
Koningen te Oostende. Hij was aangesteld door de pater Capucijn Alexander van Aalst. Het godshuis 
werd opgericht in 170714

• 

In verband met de scheepvaart en de handel met China, weze hier vermeld dat op î 9 december 1722 
Karel VI een octrooi en monopolie verleende voor een termijn van 30 jaar voor de handel op Afrika, 
West- en Oost-Indië. De thuishaven was Oostende aangezien toen dit de enige vrije haven der 
Zuidelijke Nederlanden was. Aldus is de Oostendse Compagnie (het bestuur zetelde in Antwerpen) 
ons bekend geworden 15

• 

In verband hiermee is de Oostendse "handelaar" Thomas de Grysperre bekend. Hij had namelijk in 
î 719 aan kapitein Nicolaes De Ruddere een fregat met î8 kanonnen en 1500 florijnen Frans 
wisselgeld bezorgd om in China waren voor hem te kopen. 

Deze reizen naar China waren bijzonder winstgevend omdat ze meestal tot 100 winst opleverenden. 
Als voorbeeld van de fantastische bedragen en winsten die met de handel op Indië werd gemaakt 
kennen wij het verhaal van een Duitse pastoor die met een convooi van tien schepen van de 
Nederlands-Westindische Compagnie meereisde van Batavia naar Texel en in zijn memoires een 
preciese inventaris van de meegebracht waren publiceerde 16

• 

Over de scheepsladingen weten we dat ze in die tijd bestonden uit porselein, zijde, thé, radix China 
( Chinae radices, Esquine) en in mindere mate sago. Het Oostendse schip Saint-Joseph bracht in 1720 
o.a. meer dan negenduizend kg Chinawortels mee. 
Onder de bemanning van dit schip bevonden zich geen apothekers aan boord, maar wel twee 
scheepsdokters, Jacques Docet docter primo en Jan Bornoot, tweede dokter11

• 
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Een ander schip, de Wirtenberghe, had als scheepsdokter Jacob Wolsey aan boord, een Engelsman 
die in november î 710 te Kanton zou overlijden18. 

Het zou wel kunnen dat de handelaar uit i 719 en de apothecaris Thomas De Grispeere uit 1712 wel 
degelijk één en dezelfde persoon zijn. Zekerheid hierover hebben we niet gezien het veelvuldig 
voorkomen van homonymie. Dat derglijke eigenaardige cumuls van beroepen wel degelijk 
voorkwamen uitgaande van een apothecaris bewijst het voorbeeld van een apothecaris die tevens een 
groot ondernemer was: de Brusselse apothecaris Guilliam De Dorpere. Hij was vanaf î 678 
commissionair in graan, werkte met de binnenscheepvaart en deed ook zaken in Oostende. Hij raapte 
een groot fortuin samen, maar eindigde helaas in een ongelukkig failliet19

• 

In het Rijksarchief te Ronse is een handboekje bewaard van de priester Albertus lgnatius Verhaeghen. 
Het bevat aantekeningen die hij maakte tijdens de reis van het schip Concordia naar China in î 727. Het 
bevat een verzameling van remedies tegen diverse koortsen20

• Ik neem aan dat dit schip eveneens op 
Kanton vaarde vanuit Oostende. 

Maar nu terug naar Oostende. Een lgnatius De Grysperre, gehuwd met Joanna Theresia Kempe, had 
een dochter Joanna de Grysperre, geboren in 1714-1715 en gehuwd in 1735 te Oostende met 
Jacobus-Tilemanus Verbeke, een vrije winkelier uit de nering van St.-Niklaas. Deze werd op 16 juli 
1734 ingeschreven in de nering van Sint-Niklaas21

• Hij overleed te Oostende op 28 augustus 1759. Het 
huwelijkscontract voor notaris Philippe Rycx te Oostende is bewaard22

• Joanna overleefde haar 
echtgenoot en trad een tweede maal in het huwelijk met Jacobus Claes, eveneens een lid van de 
nering van de Vrije Winkeliers van Sint-Niklaas23

• 

Ofîhomas De Grysperre, vroegere bewoner van een huis in de Langestraat dat veel later na zijn dood, 
verkocht werd in 1776, identiek is met de apothecaris en koopman-ondernemer, weten wij niet24

• En 
eveneens of een Thomas Franciscus De G rysperre, Oostendse raadspensionaris en lid geworden van 
de Gentse St-Jorisgilde op 11.9.1729 te identificeren is met de apothecaris of een ander familielid 
weten we niet25

• 

De ledenlijst van deze schuttersgilde loopt van 6 juli 1729 tot 9 februari 1794 en is bewaard in het 
Gentse stadsarchief26

• 

De Oostendse apothecaris De Clerck, vermoedelijk Jan-Baptist met zijn voornaam, is weer te vinden 
bij gelegenheid van een plaatsaanduiding. Hij woonde in î 742 in de Kaaistraat. In 1748 wordt hij aldaar 
nog eens genoemd toen de goederen van Ierse Augustijnerpater Nicolas Concannon door zijn curator 
John Goold uit het naburige huis naar zijn eigen woning werden overgebracht27

• Zeer waarschijnlijk is 
hij te identificeren met Jan-Baptist De Clerq die in 1766 ontslag neemt als directeur-syndic van het 
godshuis De Drie Koningen opgericht in 1707 voor oude mannen en vrouwen 28

• 

Apotheker Jan-BaptistWillaert werd in î 786 in dezelfde functie van syndic benoemd29
• 

Een armenschool of weeshuis voor oorspronkelijk 12 jongens en 1 O meisjes onstond te Oostende in 
i 682 aan de Werelduitstraat, thans de Witte Nonnenstraat, tegenover het klooster van de zusters 
Conceptionisten, ook Witte Nonnen genoemd die behoorden tot de Franciscaanse Orde. Het bestuur 
was in handen van een directrice-gouvernante samen met twee, later drie, stedelijke armenmeesters, 
ook dismeesters genoemd30

• 
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Apotheker Jan Frans De Man, tweede dismeester van de armenschool-weeshuis, schonk op 20 
oktober 1682 de geneesmiddelen voor een eerste periode van drie jaar. 
In de volgende jaren zien we geregeld een apothecaris opduiken als dismeester die de functie van 
leverancier van geneesmiddelen overneemt. 

Op 1 maart 1692 zal apothecaris Antone Clou de geneesmiddelen leveren in plaats van Jan Frans De 
Man. Antone Clou is hoogst waarschijnlijk familie van de geneesheer Jan Baptist Clou die op 24 april 
1688 de zieke weeskinderen 's morgens een glas alsembier bereidde van groot bier (in tegenstelling 
met klein bier) en dat liet drinken tot het verdrijven van kwade humeuren en tot versterking van de 
maag. 
De Clou's zijn een van de nog steeds te Oostende voorkomende en bekende familienamen schrijft W. 
Debrock en citeert de naam reeds in 1647 (samen met de familienaam Lansweert of Lancksweert, 
i632, 1643, 1672-1690, die we nog hieronder zullen tegenkomen), vermeldt ook een schepen Jan 
Clou in 169031

• 

In de stad Gent kennen wij rond dezelfde tijd een apothecaris Louys Clou. Was hij verwant met de 
hoger genoemde Anthone en Jan Baptist Clou en afkomstig van Oostende? Wij vermoeden van wel. 
Zijn vader heette Joris. Deze Louys Clou was van 1688 tot 1690 apotheker van de armendis van de 
parochiale Sint-Jacobskerk te Gent32

• In 1675 had hij exceptioneel na drie jaar van het Collegium 
Medicum Gandavense zijn diploma bekomen en was bij drie apothekers te Gent in de leer geweest. 

Op 5 september 1693 is een der pas benoemde dismeesters van de Oostendse armenschool 
apothecaris Jacob Hagheman. Hij belooft voortaan de geneesmiddelen te leveren tegen een 
schappelijke of civielen prijs. 

Jan Borret wordt op 14 februari 1685 aangesteld als dismeester en leverancier van medicamenten. Op 
31 mei 1695 wordt apothecaris Jan Porret (= Borret) opnieuw aangesteld. 

Apothecaris Jan Baptist Willaert wordt op 1 O juli 1732 dismeester. Hij belooft de geneesmiddelen te 
leveren aan een derde van de laagste prijs. 

Op 24 september 1738 wordt apothecaris Cornelis Joseph d'Egmont (ook als Degmont geschreven) 
als dismeester gekozen en gaat er mee akkoord op dezelfde voorwaarden van zijn voorgangers zijn 
geneesmiddelen af te leveren. Op 26 maart 1743 is d' Egmont nog altijd dismeester, maar verklaart, 
dat hij door het steeds groter wordende aantal zieken, de medicamenten voor de school nog steeds 
gratis zal leveren; voor de armen van de stad echter aan drie vierde van de prijs. Deze gang van zaken, 
nml. dat de apothecarissen die zich rond de helft van de 18de eeuw, geconfronteerd zagen met een 
steeds groter aantal onbemiddelde zieken, en daardoor in in hun inkomsten ernstig bedreigd zagen, 
bemerkten wij ook bv. in de stad Diest. Niet alleen de stadsapotheker, stadschirurgijns en 
stadsdoktoren, richtten in deze omstandigheden rekwesten aan het stadsbestuur. 

In andere bijdragen trok ik de aandacht op een bijzondere categorie van historische bronnen: de 
obituaria (overlijdensboeken) van kloosters waarin naast de namen van de overleden religieuzen ook 
deze der overleden weldoeners van het klooster in kwestie werden opgenomen. Buiten vrome gewone 
burgers, begijnen, geestelijke dochters, schonken als erflaters ook notabelen en de geestelijk vaders, 
ook syndici genoemd, soms belangrijke sommen geld aan het betreffende klooster bij hun overlijden. 
Veelal hadden ze tijdens hun leven al speciën geschonken, spandiensten verricht of ook zaken in 
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natura geleverd aan de geestelijke instelling in kwestie. Dit was bijvoorbeeld het geval van de 
kloosterdokter of de apotheker die medicamenten leverde. Door deze soort van historische bronnen in 
ons onderzoek naar apothekers te betrekken, konden wij in het specifiek geval van alleen de 
Capucijner-obituaria als toch interessante resultaten boeken voor een aantal steden. 
In Vlaanderen waren sinds het begin van de 17de eeuw als gevolg van de contrareformatie en het 
hernieuwde religieuze beleven veel nieuwe kloosters gesticht, o.a. ook door de paters Capucijnen, 
ook een Franciscaanse orde. 

In Oostende stond er al zo'n Capucijnerklooster in 1615. Het was het enige mannenklooster in de stad. 
Voor wat deze stad betreft leverde het Oostendse obituarium van het Capucijnerklooster aldaar toch 
enkele gegevens. Door het oversnijden of recouperen met andere reeds gekende bronnen, kon ik voor 
Oostende het volgende noteren. 
Een milde weldoenster van het klooster was de weduwe van Cornelius Joseph d'Egmont (zonder 
beroepsaanduiding), vermoedelijk overleden in 176033

• Nu zien we dat Cornelius Josph d'Egmont 
dezelfde is als de hoger genoemde dismeester van de Armenschool en tevens de apothecaris was die 
er de medicamenten leverde. Het is dus bijna zeker dat hij ook apothecaris was van de paters 
Capucijnen. Uit het obituarium wordt ook de griffier Gryspere genoemd die op 29 april 17 42 zijn plaats 
afstond aan de schepen Jan Goel. 

Aangaande de Capucijnen is te vermelden dat hun oversten in 1623 aan hun ondergeschikt verboden 
in zee te gaan baden: om te gebruycken 't sant aft de zee. Dat mocht alleen voortaan op 
doktersvoorschrift34! 

Twee apothekers uit 1788 konden gevonden worden in de lijst van toekomstige leden voor de nieuwe 
stadsmagistraat of nieuw stadsbestuur. De centrale regering consulteerde indertijd de bisschop van 
Brugge die op zijn beurt informatie kreeg van zijn lokale geestelijkheid. Naast o.a. een lijst van 
personen die geschikt werden geacht om plaats te nemen in de nieuwe magistraat werd ook een lijst 
bijgevoegd van personen die een slechte reputatie hadden. 
In de lijst van de 13 "waardigen" waren opgenomen de te Oostende geboren Joannes Baptista 
Willaert, apothecarius, directeur van de Armenkamer, ongeveer 40 jaar oud, geboren te Oostende 
circa 17 48, en Thomas Amman, apothecarius, geboren te Diksmuide35

, ongeveer 50 jaar oud, égliseur 
van de parochiekerk en dokter Pringiers, die even oud was. 

De hierboven genoemde Petrus Willaert apothecarius wordt in de eerste van de drie lijsten candidaten 
verkeerdelijk met de voornamen Joannes Baptista opgegeven35

• 

In de lijst van de "onwaardigen" kwamen o.a. de geneesheren Rosselt (Rozellet) en De Neve voor, 
beide als turpis en vuylaerts genoemd37

• 

Tot slot voor wat het Ancien Régime betreft hierna nog een drietal losse vondsten en een kijk op de 
oude stadsplattegrond van Oostende uit het begin van de 18de eeuw. 

We weten niet of de apothecaris Jean-Guillaume Serruus reeds vóór 1750 in Oostende of ergens 
anders werkzaam is geweest. Op 13 mei 1750 werd namelijk apotheker Jean-Guillaume Serruus, 
geboren te Oostende op 19 februari î 702 als zoon van Pieter-Ernest en Eleonora Corijnsens, nieuw 
ingeschreven burger van de stad Gent38

• Hij werd provisor bij de weduwe van de vrije meester 
apothecaris Jan-Baptist De Zutter. De Zutter was reeds overleden in 1750. In 1760 werd Jean-
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Guillaume Serruus benoemd als armenapotheker van de Heilige-Geesttafel of armendis van de Sint
Jacobskerk te Gent39

• 

Een toevallige vermelding in verband met een zekere Maria-Joanna Grenier, dochter van Livinus 
Grenier en diens eerste echtgenote Maria Barroen, alle uit Oostende, leert ons dat Maria-Joanna 
Grenier later huwde met de Brugse apotheker Jacobus De Vos die ze in 1754 een volmacht gegeven 
had40

• 

Een zekere Jan Baptist Willaert (zonder beroepsaanduiding) was in 1776 koper van een huis in de 
Witte Nonnenstraat te Oostende 41

• Of deze te vereenzelvigen is met de apothecaris-syndicus van het 
Godshuis de Drie Koningen vernoemd op 18 oktober 1786, weten we niet met zekerheid, maar dit is 
hoogst waarschijnlijk42

• Als syndicus van het Godshuis zijn twee rapporten van zijn hand bewaard43
• 

Een oude plattegrond van de stad Oostende is overgeleverd als een koperets en werd gegraveerd 
door de Duitser Matthäus Seutter (1678-1756) uit Augsburg44

• De plattegrond stamt uit de jaren 1722-
1732. In de onmiddelijke nabijheid van de stadspoorten, bolwerken, bastions en zoetwaterreserves, 
ziet men op drie verschillende plaatsen de aanduidingen Ressionum apotheca, apotheca regia en 
apotheca privatorum met als toegevoegde Duitse vertaling: Seiler Gewölbe, königl[iches] Magazin en 
privat Gewö/be, wat koordengewelf, koninklijk magazijn en privaat magazijn betekent. Het woord 
apotheca wordt hier dus gebruikt in zijn uit de Oudheid stammende betekenis van "bewaarplaats"en 
heeft dus niets met een farmaceutische officina te doen. 

Wij beëindigen deze bijdrage met enkele korte gegevens over de 19de eeuw en het begin van de 20ste 
eeuw. 
In 1837 telde de stad Oostende 13.000 inwoners45

• Van Bastelaer geeft in 1883 voor wat de stad 
Oostende betreft, het getal aan van 6 gevestigde apothekers naast 1 î geneesheren en î veearts. Niet 
alle Oostendse geneesheren waren toen zogenaamde "cumulards". Het bevolkingsaantal bedroeg 
(volgens zijn cijfers, publiées par Ie Gouvernement) in dat jaar 17 .000 inwoners46

• 

Tussen 1840 en 1865 werden ook te Oostende zogenaamde porseleinkaarten (meestal te Brugge 
gedrukt) verspreid als adres- en reclamekaarten. Op licht karton, waarop een laagje kaolien 
aangebracht was, werd door middel van het lithografisch procédé, naast diverse kleuren ook goud, 
brons of zilver gebruikt, dat naar het variërend oogpunt een verschillende glans gaf47

• 

In de periode 1840-1865 gaf de weduwe van de pharmacien breveté J. Freyman, wonende aan de 
Witte Nonnenstraat 10, een dergelijke porseleinkaart uit als reclame voor haar fabrique de dente/les 
(fabriek van kantwerk)48. 
Ook de pharmacien L. Lanszweert, gevestigd aan de rue de la Chapelle 26, liet in dezelfde tijdspanne 
een dergelijke porseleinkaart drukken als publiciteit voor zijn apotheek49

• 

Joseph Schmitz, pharmacien, samen met Constant îruffaut, pharmacien militaire, en dokter Eugène 
Van Oye waren in 1894 lid van de Cercle des Beaux-Arts d'Ostende die jaarlijkse 
groepstentoonstellingen organiseerde van levende kunstenaars zoals Ensor, Spilliaert, Baertsoen en 
Permeke. Deze Cercle heeft het echter slechts twee jaar uitgehouden50

• 

Onlangs konden we in een broncantezaak te Gent een kalkstopfles in bruin glas verwerven die 
afkomstig is uit een Oostendse apotheek uit vermoedelijk het begin van de 20e eeuw. De hoogte 

28 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 56 Nr 112 2007 



(zonder stop) bedraagt 15 cm; de diameter bedraagt boven 8,5 cm, onderaan 8 cm met het merk C & H 
163. Op het cirkelvormig opgeplakt papieren etiket (doorsnede 85 mm) zijn volgende gegevens 
gedrukt: PharmacieOroguerie Od.[ile] De Pratere, 1 rue Louise, Ostende, téléphone 317. Hierboven 
staat een naar rechts kijkend hert in een fijn getekende open bloemenkrans. 

Voor wat betreft het jaar 1923, konden we de naam van de Oostendse apotheker Albert Bouchery 
vinden die samen met dokter Edouard Delcroix een van de zestig medestichters was van de 
kuurinstelling L'Hydro" te Mariakerke-"Bains". Het perceel waarop het gebouw zou komen te staan, 
was op 23 april aangekocht door de Brusselse dokter Léon Neelemans51

• Het is ook in dat jaar 1923 dat 
het voor het eerst drinkbaar leidingswater krijgt52

• 

Uit een genealogische lijvige studie over de familie Beuselinck, haal ik volgende gegevens over de 
Oostendse apothekers Beuselinck: Apr Léon Beuselinck (0 1892-t1983) bezat te Oostende de 
apotheek "Petit Pa ris" aan de N ieuwpoortsesteenweg 2. Zijn zoon John (0 1937) volgde zijn vader op en 
leidde tevens een onderzoekslaboratorium. De broer van Léon, nml. Maurice Beuselinck (0 1899-
t1984), hield een apotheek van de S.E.O.open in de Amsterdamstraat53

• 

Terloops weze hier ook nog even het chirurgijnsberoep vermeld. Ook de leden van deze 
beroepscategorie bezaten in zover ze zich niet beperkten tot alleen het scheren en tandtrekken ook 
een bescheiden apotheek. Ze behandelden alleen uitwendige kwalen 54

• Tot hiertoe vonden we buiten 
de hoger genoemden nog geen andere chirurgijns, maar ze zijn zeker in Oostende ook enigszins talrijk 
aanwezig geweest zoals dat op andere locaties het geval was. Voor de 18de eeuw vermelden hier 
Joannes Bonifacius Derudder, geboren te Oostende in 1751, gehuwd aldaar in 1777 met Maria 
Ludovica Ancke, gevestigd in de St.-Jorisstraat en overleden volgens de Republikaanse kalender op 
î O pluviose An IX ( =30 januari 180 î) als Officier de Santé55

• 

De hierboven staande verzamelde gegevens uit archivalia en literatuur zijn slechts een eerste 
resultaat uit het onderzoek over de beoefening van de farmacie te Oostende. 
Alhoewel het stadsarchief van Oostende in 1940 door de oorlogsomstandigheden in de vlammen 
opging, zijn veel archivalia of kopieën daarvan nog terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief te 
Brussel, het Rijksarchief te Brugge en het O.C.M.W-archief te Oostende. Onder de gedrukte bronnen 
die aanvullende gegevens kunnen opleveren zijn o.a. de zogenaamde "Wegwijzers", "Guides" en 
Almanakken (zoals de Almanach du Commerce et de !'Industrie, de Mémorial administrati~ die in de 
loop van de 19de eeuw en in het begin van de 20e eeuw verschenen 56

• Nieuwe gegevens en 
aanvullingen zijn daar ongetwijfeld rijkelijk te vinden. Ook in drukwerken met publicitair karakter zal 
men belangwekkende details kunnen ontdekken. Ze wachten alle slechts op verdere ontginning van 
het hier thans aangevangen onderzoek dat de farmaciebeoefening te Oostende als onderwerp 
uitmaakt, een nog verder uit te spitten braakliggend terrein. 

BIJLAGE: Namen van apothekers, chirurgijns, dokters en scheepsdokters in en buiten 
Oostende die in deze bijdrage werden genoemd van 1663 tot 1923. 

1.Apothekers te Oostende : 
1663-1664 Jacques CASTELEYN. 
1663-1664 Theodoor DOENS. 
1682-1692 Jan Frans DE MAN. 
1692 Anthone CLOU. 
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1693 Jacob HAGHEMAN. 
1693Jan PORRET. 
1712Thomas DE GRISPEER (Grysperre). 
1732-1738Jan BaptistWILLAERT 0 ca.1742. 
1738-17 43 Cornelis Joseph d'EGMONT (Degmont}. 
17 42-17 48, 1766? Jan-Baptist DE CLERCK (Kaaistraat). 
î 750 (voor?) Jean-Guillaume SERRUUS. 
î 788-1790 Petrus WI LLAERT. 
1788ThomasAMMAN (Hamman) 0 ca.1788. 
1840 (circa) J. FREYMAN (Witte Nonnenstraat). 
1840-1865 L. LANSZWEERT. 
1894 Joseph SCHMITZ. 
1894 ConstantTRUFFAUT (militaire apotheker). 
1900 LIMBOR. . 
1900-1920 (circa) Odile DE PRATERE (Mouizastraat 1 ). 
1923 Albert BOUCHERY. 

2. Chirurgijns te Oostende. 
î 664 t Jacques VANDER HAEGHEN. 
1663-1664 Thomas RIPPERS. 
1663-1664 Jacques HULLEBUSCH, fs51 Dominicus. 
1777-t1801 Joannes Bonifacius DERUDDER. 

3. Dokters (artsen)te Oostende. 
1627-1633 Joos DE SOM ERE. 
1634-tDaneel BORM. 
1637-1642 Jacques BE ROT. 
1640-1644 Joos BULTEEL. 
1663-1664 N58

. VAN DER HEYDEN. 
1717 Hendryck DOLPHYN 59

• 

1788 ROSSEL (ROZELLET). 
1788 DE NEVE. 
1788 PRINGIERS (0 ca. 1738). 
1894 Eugène VAN OYE 
1923 Edouard DELCROIX. 

5. Scheepsdokters te Oostende. 
î 71 0t Jacobus (James) Wolsey (Schip Wirtenberghe, overleden in China). 
1720 Jacques DOCET (Aan boord van het schip Saint-Joseph). 
1720 Jan BORN OOT (Aan boord van het schip Saint-Joseph). 

5. Vernoemde apothekers buiten Oostende. 
AALST, 1722: Guillielmus Pieter IVAIN 
BRUGGE, 1754: Jacobus DE VOS. 
BRUSSEL, 1678: Guillam DE DORPER E. 
GENT, 1675-1690: Louys CLOU. 
GENT, voor1750: Jan Baptist DE ZUTTER. 

30 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 56Nr112 2007 



GENT, 1760 Jean Guillaume SERRUUS. 
BRUSSEL, 3-4de kwart van de 19de eeuw:J.M. GRIPENKOVEN (Grande Rue au beurre, 24). 

6. Vernoemde dokter buiten Oostende. 
BRUSSEL, 1923: Léon NEELEMANS. 

7. Vernoemde chirurgijn buiten Oostende. 
BLANKENBERGE, 1756: Petrus DE CRAECKE (0 Brugge 9.2.1719, tBlankenberge 29.12.1789), 
vermoedelijk voordien werkzaam te Brugge. 

Samenvatting. 
Voor de eerste maal wordt hier het onontgonnen gebied onderzocht van de farmaciebeoefening te 
Oostende. De eerste opgespoorde apothekers dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Enkele 
details over de farmacie te Oostende in de 19de en 20ste eeuw, eveneens een duidelijk nog niet 
bestudeerd onderwerp, des te interessanter door de transformatie van de oude versterkte stad in een 
badstad met internationale allures, werden als slot bijgevoegd. 
Résumé. 
Cet article documente pour la première fois l'excercice de la pharmacie à Ostende depuis la seconde 
moitié du XVlle siècle. Ouelques détails concernant les 19e et 20e siècles ont été jointes, un sujet 
encore pas étudié et d'autant plus intéressant à cause de la transformation de ville ancienne en une 
ville balnéaire aux allures internationales. 
Summary. 
This paper is a first attempt for finding data's about the apothecaries of the city of Ostend in Belgium. 
Some information is given about the pharmacists in the 19th and the 20 th century, a period until yet not 
investigated at all, the more interesting because the old city turned into an international watering place 
in the grand manner. 

*Speureweg 21, B-9830 St.-Martens-Latem. 

Prof. Dr. Christian De Backer, 
Geschiedenis van de Farmacie en van het Geneesmiddel, 

Faculteit FarmaceutischeWetenschappen, 

Voetnoten bij tekst Prof. Dr. Christian De Backer 

1 L.J. Vandewiele, Geschiedenis van de Farmacie in België (Beveren, Orion, i981 ), p. 263. Notulen berustende in het 
stadsarchief te Brugge, evenwel zonder opgave van inventarisnummer. 
2 Het gaat om het Rijksarchief, niet om het Stadsarchief. 
Het hele stadsarchief van Oostende, samen met de de originelen van de parochieregisters, verbrandde bij de inval van de 
Hitlerlegers in het neutrale België in mei 1940 en die hiervoor verantwoordelijk zijn. Bewaard alleen bleven de notarisakten 
(toen in privé-bezit) en de dubbels der parochieregisters uit de de 2de helft van de 18de eeuw. Deze laatste fondsen bevinden 
zich thans als dépot in het Rijksarchief te Brugge. De kopieën der stadsrekeningen die naar de centrale regering werden 
gestuurd, berusten te Brussel in het Algemeen Rijksarchief (ARA). In 1992 werden rekeningen van de beide kerken te 
Oostende (1564/i 565-1624/1624) ontdekt in het Rijsarchief te Brugge. Cfr.: J. Coopman, "Oud Oostende en enkele nieuwe 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 56 Nr i 12 2007 31 



bronnen" in: Ostendiana VI (1993) pp. 5-22. 
3 L.J. Vandewiele, Geschiedenis, o.c., p. 126. 
'Stadsarchief Gent, Fonds Collegium Medicum 2000A2/2. Dr. Vandewiele had mij aangeraden mijn licentiaatsthesis te 
schrijven over het Collegium Medicum Gandavense. Na enkele onderzoeksuren in het Gentse stadsarchief te hebben 
doorgebracht en literatuuronderzoek te hebben gedaan, ontdekte ik dat enkele jaren terug hetzelfde onderwerp reeds te 
Leuven was behandeld, afgesloten en met succes ingediend. 

C. De Backer, "Nieuwe en aanvullende gegevens voor de geschiedenis van de farmacie in België 1. Aalst, Kortrijk en 
Oostende" in: Farmaleuven-info 17-3 (1994) pp. 34-39. Idem, "Nieuwe en aanvullende gegevens voor de geschiedenis van 
de farmacie in België IX. Aalst, Maaseik, Mechelen, Oostende en Ronse" in: Farmaleuven-info 20-3 (1997) pp. 42-47. Idem, 
"Apothekers te Oostende in de 17de, 18de en î 9de eeuw"in: Farmaleuven-info23, 2 (2000) pp. 57-63. 
6 J.-P. Tytgat, "Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende" in: Ostendiana V (1986) pp. 69-104, met name 76. De 
paters Capucijnen waren bekend, zoals overal in Vlaanderen, als verplegers van pestlijders. 
'Zie ook de notities over Oostende door A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre ... (Leyden, Rotterdam, 's Gravenhage, J. v. 
Deyster, J.-D. Beman, C. en F. Boucquet, 1735) 3 delen, dl. l, pp.120 en 212ss. (Facsimile-uitgave:Tielt, L. Veys, 1974). 
'J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)"in: Ostendiana IV (1982) pp. 19-37. 
9 Dhr Arthur De Geytert, chemicus, Gent, bezoeker van de Gentse Oude Markt bij St.-Jacobs, toonde mij destijds een foto 
van een Oostendse apotheekgevel uit einde 19de - begin 20ste eeuw waarop inderdaad op een gevelpaneel het opschrift 
Pharmacie anglaise stond. Helaas kon ik geen kopie van de foto krijgen. De apotheek werd geleid door een familielid van 
hem. Sommige Oostendse zegspersonen (w.o. een gepensioneerde apotheker) deelden mij mee dat deze specifieke 
benaming ook in verband zou te brengen zijn met het uitgangsleven te Oostende en de daarmee gepaard gaande plaag der 
venerische ziekten. Er bestonden ook Pharmacies allemandes. Een voorbeeld hiervan is de Brusselse apotheek 
Gripenkoven, volgens een porseleinkaart (zwart/wit; ill.: Belgisch staatswapen met leeuw, kroon, 4 vaandels, wapenspreuk) 
J. M. Gripenkoven. Fournisseur breveté d'eau minérale de la Cour. Fabricant de produits chimiques et pharmaceutiques. 
Grande Rue au beurre N° 24 Bruxelles. Co/lection de minéraux et de matière médicale. Eau de Cologne en gros et en 
détail.Lith de [voorletter onleesbaar]Schmitz r[ue].[des] Gr[ands]. Carm[es]. 34.(111 x 70 mm). Een studente bracht mij een 
oud telefoonboek onder ogen: Officiële naamlijst der Telefonen. Alphabetische Lijsten. Boekdeel II 1951. Zones Antwerpen 
Aalst Bugge Dendermonde Diest Gent(Regie T.T.T. [gedrukt te Doornik bij de Et. Casterman, S.A.]) 1129 pp., [tweetalig, 
met losse inlage]: Vervolg[40 pp.]. Toen bestonden de telefoonnummers nog uit 5 cijfers. Onder het lemma Apotheek staan er 
15 apotheken die ik hier toch wel wil overnemen: Apotheek Beuselinck L. (Klein Parijs); Apotheek Boonen (Nieuwpoortstr., 
152); Brecx C; (Louisastr., 1); Caenen, H. (Nieuwpoortstw., 52); Cleeren (Leopold I pl., 9); Degraeve G., Kaaistr. 14; 
Apotheek-Drogerij 'D' Olifant' 'Kerkstr., 16); Jongen, P. (Torhoutstw., 230); Lodrioor A., (Wapenpl., 2); Apotheek Piers 
(Wittenonnenstr., 55); Apotheek Poppe [in kapitalen], de Smet de Naeyerpl., 12; Apotheek Rademakers (Duinenstr., 
Bredene); Stubbe, R. (Nieuwpoortsw., 627); Vandeweghe P. (Kapellestr., 85); Vantomme H., (Ensorgaanderij, 20). Voor dit 
verhaal volledig te maken moeten we dan toch nog even verder zoeken onder het lemma Pharmacie. We zien daar alleen de 
apothekers L. Beuselinck, C. Brecx, H. Caenen en Pharmacie Poppe verschijnen. Nieuw zijn: Pharmacie Anglaise, apoth. G. 
De Wulf (hoek sq. Marie-José) [sic], Pharmacie Dobbelaere (Wittenonnenstr., 15) en tot slot: Pharmacie Kursaal, Wandels, 
M. (Joséplein, 6), die niet in de Nederlandstalige lijst opgenomen werden. Ik neem deze bron in deze studie op omdat ook 
buiten de archieven van de Orde nog paralelle bronnen over vestigingsplaatsen en officina's te vinden zijn. Qua benamingen 
van apotheken is tenslotte de terminus "cosmopolite" te vermelden. In het telefoonboek uit dat jaar 1951 vond ik ook in de 
badstad Knokke de Pharmacie Cosmopolite van apr M. Chielens, Lippenslaan 291. Ook in de meer populaire badstad 
Blankenberge (die door sommigen smalend de badstad van de congé-payé's (personen die recht hadden op betaald verlof) 
werd genoemd, en dat sinds al van voorW.O.II) vinden we in 1951 een Pharmacie Cosmopolite, Pamelard, r[ue]. Eglise [sic]. 
Slechts de drie volgende apotheken in de Nederlandse opgave waren toen voor Blankenberge vermeld: apotheek De Backer 

Detroozlaan, 80); ApotheekVileyn (Casinoplein, 72) en apoth. Vogels (opvolger Moreaux, Bakkerstraat). 
G. Billiet, "Badgasten naar Oostende in 1883"in: OstendianaVI (1993), pp.61-108, m.n. 64-65. 

" P. Vandewalle, "Oostende 104-1645" in: Ostendiana 111 (1978), p. 93. 
G. Billiet, "Badgasten naar Oostende in 1883"in: OstendianaVI (1993), passim. 

'' Stadsarchief Gent, Fonds Collegium Medicum 2000A2/2. 
J. Coopman, "Het godshuis "De Drie Koningen" in: Ostendiana 111 (1978), pp. 61-80, m.n. 71. 
J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)"in: Ostendiana IV (1982) p. 19. 
Joh. Chr. Hoffmann, Ostindische Voyage 1671-1676. Originalgetreuer Faksimilidruck mit einem Nachwort 

herausgegeben van G.E. Th. Bezzenberger (Kassei, Thiele & Schwarz, 1983) p. 126: Ladunge derer zehen 
Retour=Schiffe. 

J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)" in: Ostendiana IV (1982) p. 33. 
10 Ibidem, p. 28. 

R. De Peuter, Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale 
hoofdstad(Brussel, VUB Press, 1999) p.126ss. 
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20 R.A.Ronse, Algemeen familiefonds, nr. 3, Handboekje van A.I. Verhaeghen, prb., tijdens de reis van het schip Concordia 
naar China (1727). 

M.L. Sebrechts, "De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie" in: Ostendiana 111 ( 1978), p. 36. 
IDEM, "Louis Bernaert (1685-1741 ), "Commissionaris" van de Oostendse Compagbie, zijn bloed- een aanverwanten" in 

Ostendiana [IJ (Oostende, 1972) p. 46. 
IDEM, "De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie" in: Ostendiana 111(1978), pp. 36-37. 
J. Coopman, "Hetgodshuis"De Drie Koningen". in: Ostendiana 111 (1978), 80. 
J. Moulin-Coppens, De geschiedenis van het Oude Sint-Jorisgilde te Gent vanaf de vroegste tijden tot 1887 (Gent, Drukkerij 

Hoste-Staelens, 1982) o.c., p. 450. 
26 SAG, Notitieboek, G. 12.612. 

Dis= tafel; dismeester= directeur van de armentafel, voorloper van het O.CM. W. (=Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn). Deze leken-instelling was het antwoord van de Franse revolutie op de religieuze instelling van het Ancien-Régime. J. 
Coopman, "De Armenschool te Oostende" in: Ostendiana IV (1982), 51-92, m.n. 90. De auteur verwijst naar een zeer lijvige 
procesbundel in het Rijksarchief Gent, fonds Raad van Vlaanderen nr. 23.262. 
2

' Idem, "Het godshuis"De Drie Koningen"in: Ostendiana 111 (1978), p.71. 
Ibidem, p. 72. 
J. Coopman, "De Armenschool te Oostende" in: Ostendiana IV (1982), pp. 51-92, passim. 

01 W. Debrock, "Drie documenten in verband met Oostende" in: Ostendiana [IJ (Oostende, 1972) pp. 15-17. 
C. De Backer, "De apothekers van de Armenkamer van de Gentse Sint-Jacobsparochie in de 17de en 18de eeuw" in: 

Farmaceutisch Tijdschrift voor België 62 (1985) 63-69. Ook in: Bulletin Kring Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Nr. 
68 (Sept. 1985) p. 12. 

P. Hildebrand [= J. Raes], De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Deel V. De Vlamse kloosters 
(Antwerpen, Archief der Kapucijnen, 1950) pp. 278-286, m.n. pp. 282-283. De eerste syndic van het klooster was een zekere 
Judocus Borm, zeker een familielid van de arts en schepen Daneel uit de jaren 1630. In 1619 telde het klooster 3 paters, in 
1676, 24, in 1755, 26. Terloops weze hier vermeld dat in het nog niet op farmaciegeschiedenis onderzochte archief van het 
Capucijnerklooster van Aalst o.a. een gespecificeerde apothekersrekening (1722 ) werd ontdekt van de hand van de 
Aalsterse apothecaris Guillielmus Pieter lvain. 

J.-P. Tytgat, "Dodenlijst van het Kapucijnerklooster van Oostende" in: Ostendiana V (1986) p. 80. 
35 Over de farmaciegeschiedenis van de stad Diksmuide een al even onbekend en onontgonnen terrein citeer ik hier terloops 
de enkele lijnen van L.J. Vandewiele, in: o.c. (zie noot 1) p. 232; mijn eigen bijdragen: C. De Backer "Nieuwe en aanvullende 
gegevens voor de geschiedenis van de farmacie in België VIII. Brugge, Diksmuide, Gent, leper, Lessen, Tongeren en Luik" in: 
Farmaleuven-info 20-2 (1997) pp. 24-28 ; Id., "Apothecarissen te Brugge, Diksmuide, Nieuwpoort, Poperinge en Veurne 
tussen 1408 en 1784"in: Farmaleuven-info21-2 (1998) pp.41-45. 

L. Danhieux, "De vernieuwing van de magistraat van Oostende in 1788" in: Ostendiana 111 (1978), pp. 167-176, m.n. 171 en 
173. 

Ibid., passim. 
os J.Decavele, Poorters en Buitenpoorters van Gent 1477-1492, 1542-1796. Inventarissen gepubliceerd door het Archief 
(Gent, 1986) nr.407. 
0° C. De Backer, "De apothekers van de Armenkamer van de Gentse Sint-Jacobsparochie in de 17de en 18de eeuw" in: 
Farmaceutisch Tijdschrift voor België 62 ( 1985) 63-69. Ook in: Bulletin Kring Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Nr. 
68 (Sept. 1985) p. 12. 

M.L. Sebrechts, "De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie" in: Ostendiana 111 (1978), 36. 
J. Coopman, "Het godshuis"De Drie Koningen"in: Ostendiana 111 (1978), p. 79. 
Ibidem, p. 72. 
Ibidem, pp. 76-77. 

44 Deze plattegrond met als titel Novissima ichnographica deleneatio munitissimae urbis et celeberrimi emporii Ostendae in 
comitatu Flandriae Austriacae sitae cura et coe/a Matthaei Seutteri, is afgedrukt in J. Bossu, Vlaanderen in oude kaarten. Drie 
eeuwen cartografie (Lannoo, Tielt/Bussum, i.s.m. Mappamundi Ltd, London, Perth Mappamundi, Knokke, 1982) pp. 142-143 
(en p. 132 de biografie van Seutter). 
'
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