
GESCJ-lIEVENIS VAN VE FA'R}vfACIE IN 13ELGIE 
APOTHEKERS TE OUDENAARDE IN DE 15d.e,,EN 16d.e,,EEUW. 

Prof. Chr. De Backer 

Onlangs konden wij drie nieuwe aanwinsten voor de stad Oudenaarde samen met het daar 
tegenoverliggende Pamele ontdekken. Zij zijn toe te voegen aan de apothekerslijst in monografie 
van apotheker Marc De Smet1. Ook bij Vandewiele komen zij niet voor. 
Nu maakt Pamele deel uit van Oudenaarde. In de middeleeuwen waren beiden eigen entiteiten. 
Pamele ligt aan de overzijde van de Schelde tegenover Oudenaarde. Deze situatie is enigszins te 
vergelijken met Budapest.. 

Oude gegevens. 
Als oudste apothecaris voert apotheker Marc De Smet, auteur van de monografie over de farmacie 
te Oudenaarde, de apothekers Pieter Bloyaert en Jaspaert Van der Roost op, respectievelijk 
gevestigd in de apotheken De Spieghel en De Craye rond 1540. Voor wat betreft het jaar 1546 
citeert hij Raesse vander Brugghe appoticaris binnen deser stede uit de stadsrekeningen. Als 
daaropvolgende citeert hij Gillis van Cleven uit 15903

• Dr. apr L.J. Vandewiele die De Smets boek 
gebruikte voor zijn onderdeel 'Oudenaarde' in zijn Geschiedenis van de Farmacie (1981 ), geeft per 
abuis Vander Brugghè op als eerste apotheker te Oudenaarde in het jaar 15404

• 

In Oudenaarde bestond ook een nering van de Heiligen Cosmas en Damianus. De Smet geeft als 
eerste bewijsstuk voor het bestaan van de nering St.-Cosmas en Damianus als datum 1474 op. Het 
betreft de rekening voor de herstellingswerken aan het altaar van de nering. Het geld werd gegeven 
aan de toenmalige meester suergien (=chirurgijn) Xprispiaene (=Chrispiaen, met de Griekse 
beginletters) van de Vivere, verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal. Hij woonde in de 
Broodstraat en was tevens priester5

• 

Apothekers van vóór de 16de eeuw komen dus nog niet in beide werken voor. 

Nieuwe gegevens. 
De in 1983 in een historische studie genoemde apothecarissen zijn thans de tot hiertoe de oudste 
met name bekende Oudenaardse apothekers. 
De eerste is Everaert van Wezele en komt voor in de stadsrekeningen van Oudenaarde in 1465-
1470. De tweede apothecaris is Thomaes van der Meersch, terug te vinden in de boekjaren 1486-
1488 van dezelfde Oudenaardse stadsrekeningen. Beide waren stadsapothekers6 en werkten dus 
voor de Heilige Geest- of armentafel, de voorloper van onze O.C.M.W's. 
Wat een belletje laat rinkelen is de familienaam van Everaert van Wezele. Wezel of Wesel doet 
inderdaad aan Vesalius denken en zijn familie. Of we hier te doen hebben met verwantschappen 
zou onderzocht moeten worden 7. 

In een tweede historische studie gepubliceerd in 2000 gewijd aan de oorkonden van de kerk van 
Pamele, konden wij voor het jaar 14 73 nog een derde onbekende 15de eeuwse apothecaris 
ontdekken. Het is meester Jan vanden Augstraete geheten Cappeel. Deze familienaam komt ook 
voor in de grafie Austraete. 
Jan vanden Augstraete was gehuwd met Barbele Hannoocx en schonk volgens de wettelijke kopie 
op perkament van een oorkonde de dato 6 oktober 14 73, jaarlijks 12 groten parisis die bedoeld 
waren voor 7 jaargetijden (herdenkingsmissen voor de zielerust van overledenen, één jaar na de 
sterfdatum en elk jaar nadien herhaald). Mochten deze diensten voor de bedoelde dierbare 
overledenen niet meer nageleefd worden, dan mocht de familie de 12 groten aanslaan en schenken 
aan de gilde van het Lof van Onze-Lieve-Vrouw ofwel ook de gilde van St.-Cosmas en Damiaan of 
eventueel ook nog andere gilden of organisaties. 

12 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 56 Nr 113 2007 



In de oorkonde wordt ook de ligging van het huis (erf) van de schenker-apothecaris aangegeven. Dit 
wil niet zeggen dat dit zijn enige huis was en hij daar woonde en dat hij er dus zijn officina zou 
houden! Vele apothecarissen hadden net zoals artsen, chirurgijns en handelaars een patrimonium 
dat meestal uit huizen- en grondbezit bestond. Ik ben eerder geneigd te denken (op basis van 
allerlei onrechtstreekse argumenten waarop ik hier niet kan ingaan) en ik kan dit tot hiertoe niet 
bewijzen, dat de apothecaris aan de andere kant van de schelde woonde, dus in Oudenaarde zelf. 
Het Pamelse erf was gelegen op Tussenbrugen in Pamele, naast het huis waarop de rente bezet 
wordt, en dat toen bewoond werd door een zekere Willem Robbins. Aan de andere kant paalde het 
aan de bakkerij van bakker Peter van Schorisse8

• 

Interessant is de vermelding en verwijzing naar de gilde van St.-Cosmas en Damianus. Deze 
patroonsheiligen werden traditioneel door de nering van de chirurgijns en barbiers gekozen. De 
apothecarissen hadden als patroonsheilige in de meeste steden de Heilige Nicolaas. Deze was in 
feite de patroon van de nering van de kramers of kruideniers waartoe de weinig in aantal 
apothecarissen van de stad behoorden. 

In hetzelfde kerkarchief bevindt zich ook een oorkonde op perkament waarin de chirurgijn meester 
Jan vanden Bossche genoemd wordt. Meester Jan verkocht op 22 mei î 484 een erfelijke rente 
bezet op zijn huis en erf geheten tRode Huizekin in Tussenbruggen tussen zijn ander tweede huis 
en een huis van Zeger Cloosterman9

• 

Volgens Maes & Maes telde Oudenaarde rond 1500 een bevolking van 6000 inwoners 10
• 

Wat de nieuwe namen der ontdekte apothekers bewijzen is nogmaals de bevestiging dat voor de 
î 6de eeuw in de 'kleinere' steden zoals Oudenaarde, Aalst en Diest er reeds apothekers werkzaam 
waren. Voor Aalst en Diest hebben wij dit door eigen archiefwerk kunnen bevestigen. Twee 
voorwaarden om hen te ontdekken en de hele sociale context rond hun persoon en beroep zijn 
archiefonderzoek en bewaarde archivalia uit die tijd. 

Voor Oudenaarde tekent zich hier een eerste duidelijke vaststelling. De stad had dus 
stadsapothekers in dienst. Everaert Van Wezele en Thomaes Van der Meersch bewijzen dit uit de 
hier als nieuw aangevoerde bronnen. Een onderzoek in de bewaarde stadsrekeningen zal zonder 
twijfel nieuwe namen opleveren die de lacunes in de jaren opvullen. Eens de namen en de jaren 
gekend, kunnen nog andere bronnen uit die tijd worden aangeboord en verbanden of links worden 
gelegd, zo kan er ook tot identificaties worden overgegaan en vervolgens zo verder tot een 
aannemelijk sociaal geheelbeeld verschijnt dat we in de farmaciegeschiedenis kunnen inpassen .. 

Lijst der oudste apothekers te Oudenaarde. 
(de nieuwe namen zijn aangeduid met een asterisk*). 

î 465-14 70 Everaert van Wezele* 
14 73 Jan van den Augstraete geheten Cap peel* 
1486-î 488 Thomaes van der Meersch * 
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1540 Pieter Bloyaert 
1540 JaspaertVan der Roost 
1546 Raesse vander Brugghe 
1590 Gillis van Cleven 
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