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Farmaca-historici zoeken nog steeds, niet zonder enige passie, naar de oudste 
apotheekvestigingen uit de late middeleeuwen in een bepaald afgebakend territorium. 
De jaartallen en de gegevens die hierbij naar voren komen zijn van belang voor theorieën omtrent 
het ontstaan en de ontwikkeling van de lekenfarmacie en de plaatselijke farmaciegeschiedenis. 
De auteurs geven dan ook graag een chronologische lijst van deze oudste apothekers met hun 
vestigingsplaats. 
Het archiefonderzoek daaromtrent kan nog als ver van afgesloten beschouwd worden en wordt 
steeds verder gezet. 
Hierdoor komt het dat nieuwe vondsten niet alleen de termini verleggen, maar dat ook de oudste 
plaatsen der apotheekvestigingen gaan veranderen. 

Door het ontdekken en combineren van enkele nieuwe gegevens, konden wij niet alleen een 
Arnhemse apothecaris identificeren, maar ook het beginjaar van zijn praktijk naar voren verleggen. 
Tevens kunnen we hiermee eveneens de rangorde in de lijst der oudst bekende apothekers van 
Nederland corrigeren. 

Wijlen apr. dr. Dirk Arnold Wittop Koning recenseert in zijn lijst van de oudste gekende apothekers 
in Nederland twaalf apothecarissen van voor 1400. 
De eerste is de Utrechtse apothecaris Anselmus uit 1276. 
De stad Arnhem is in deze lijst vertegenwoordigd door Meester Jan uit 1388. 
Na hem wordt voor deze stad de apotheker Meester Henrick uit 1401 genoemd die aldaar 

apothecaris van de hertog van Gelderland was 1 • 

Ter vergelijking weze hier vermeld dat voor België de tot hiertoe oudste bekende apothecaris 
Joannes dictus de Lyra van Leuven is uit 12692

• 

De Biografische Index geeft voor Meester Henrick uit Arnhem alleen 1401 - 141 O op als 
vestigingsjaren3

• 

Het is deze apothecaris die wij konden identificeren als Henricus Brant. 

In het Handschrift 673 van de Hessische Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt vonden we 
het ex-libris terug van een tot hier toe, onder deze naam niet bekende Arnhemse apothecaris 
Henricus Brant. 

Dit handschrift of manuscript is een zogenaamd convoluut, een andere naam voor een 
verzamelhandschrift of verzameling van aan elkaar genaaide en ingebonden manuscripten die 
inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben. 
Dit convoluut bevat dertien tractaten gekopieerd tijdens de î 4de en 15de eeuw. 
Onder deze werken komen we enige werken van Nederlanders tegen zoals Jan van Schoonhoven 
en Geert Grote, die uit de Moderne Devotiebewegingen stammen, maar ook een tekst van de 
Italiaanse humanist Petrarca: De vita solitara ( excerpten uit Het eenzame leven.) 

Bij het explicit (einde) van deze tekst (folio 46 verso) komt de volgende Latijnse vermelding voor: 
Ego henricus Brant apothecarius Arnhemensis extraxi hec de libro francisci petrarche / poete /auraeti de 
florencia / Anno etatis mee xlix 0 [=49] completa sub anno domini M°CCCC 0 iiij 0 {=millesimo quatrocentesimo 
quarto] In festoJacobi. 

Dit betekent: Ik Henricus Brant apothecaris te Arnhem schreef volgende uittreksels over uit het 
boek van Franciscus Petrarca, gelauwerd dichter uit Florence, in mijn 49st

• levensjaar, in het jaar 
ons Hee ren 1404 op het feest van de H. Jacobus [=25 juli]). 
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Op folio 109 recto komt na een tekst van Augustinus, in feite van Pelagius ook bekend als Pseudo
Augustinus, volgende vermelding voor: 
Explicit liber beati Augustini de vita christiana scriptus per Manus henrici brant apothecarii arnhemensis 
comp/etus sub anno M°CCCCiiij 0 [mi/lesimo quatrocentesimo quarto] 14 feria 3' [=tertia] post festum 
/aurencii. 

In het Nederlands: Einde van het boek van de zalige Augustinus over het Christelijk leven 
geschreven door de hand van Henricus Brant apothecaris te Arnhem, beëindigd in het jaar ons 
Hee ren 1404 op de dinsdag na het feest van de H. Laurentius. 
Dit feest viel op 10 augustus. Een beknopte beschrijving en een bibliografie van dit 
verzamelhandschrift werd in 197 4 gegeven door Richard Bruce Marks in diens beschrijving van de 
middeleeuwse manuscripten boekerij van de kartuize Sint-Barbara te Keulen, waar ook vele Zuid
en Noord Nederlanders waren ingetreden als kartuizermonniken4

• 

In de inleiding van een teksteditie van de laat 16de_eeuwse receptenverzameling aangelegd door 
een kartuizerprior uit Keulen, publiceerden wij enkele jaren terug in de reeks Scripta voor 
Middeleeuwse en Renaissance tekstuitgaven (Katholieke Universiteit Brussel) voor het eerst 
enkele tot dan toe onbekende gegevens over apothecarissen, chirurgijns en geneesheren i.v.m. de 
kartuizerorde uit de 15de en î 6de eeuw. 
Ook Henricus Brant noemden we hier i.v.m. het handschrift uit Darmstadt en de aanwezigheid van 
een kartuizerklooster te Monnikhuizen (Arnhem) dat gesticht was door hertog Reinald Il van Gelre 
of in 13395

• 

Een gelukkige vondst was het vinden door ons van zijn naam in de stadsrekeningen van Arnhem 
uit i 380-1381 die nog altijd per jaar in het Rijksarchief aldaar worden bewaard en door Jappe 
Alberts in î 969 uitgegeven werden6

• 

In dat boekjaar 1380-1381 nam hij zijn intrek in de stad als inwijkeling en komt in de rekeningen 
voor als meyster Henric Brant onder de rubriek Opidani Recepti (nieuwe burgers). Een 
beroepsaanduiding ontbreekt, maar niet de titel meester, die er op wijst dat hij in een stedelijk 
milieu voor de nering of beroepsvereniging de leerjaren had doorlopen en de meesterproeven had 
afgelegd. Uit welke stad hij precies kwam weten we niet. Gezien de apothecarissen van toen nog 
geen universitairen waren, is het onderzoek in de inschrijvingsmatrikelen van de toenmalige 
universiteiten (zoals o.a. Keulen) zelfs niet in aanmerking te nemen. 

Het proefschrift van mijn indertijd Nijmeegse collega Gerard Nijsten, aan het Instituut 
Middeleeuwse geschiedenis van de K.U. Nijmegen, over het Gelderse hof leverde echter 
eveneens enkele nieuwe gegevens op betreffende Henri cis Branf. 
Hier blijkt dat Brant als apothecaris reeds hofleverancier was vanaf 1395 tot in 1422. In de posten 
komt hij maar een enkele keer voor met zijn familienaam en wel in het jaar î 396-1397 waar hij 
meyster Henric Brant apotecar van Arnhem wordt genoemd. 

Na de regering van hertog Willem 1 ( 1371-1402) werd Brant door diens opvolger hertog Reinald IV 
(î 402-1423) in de hofkring (niet in de hofhouding zelf) opgenomen en verkreeg hij in natura kleding 
en zelfs een paar ossen. Zijn werk bleef hij verder in zijn officina te Arnhem uitoefenen. 

Terloops hierna enige gegevens over dit voor ons weinig bekende Gelderse hof: 
Het ontplooide zich tussen 1371 en 1473 rondom vier hertogen en hun echtgenotes. Willem 1 (hij 
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regeerde van 1371/77 tot 1402) en Reinald IV (1402-1423) stamden uit het huis Gulik (=Jülich). 
Arnold (1423-1465, 1471-1473) en Adolf (1465-1471, 1477) behoorden tot de Egmondse dynastie. 
Het graafschap, later hertogdom Gelderland omvatte de Kwartieren van Zutphen, Arnhem 
Nijmegen en het Overkwartier (=Roermond). 
In 1473 verloor het hertogdom zijn onafhankelijkheid en werd de nieuwe heer Karel de Stoute, 
hertog van Bourgondië. 
In 1543 werd na de verovering door Keizer Karel V van Habsburg, Gelderland met de overige 
Nederlanden dooreen persoonlijke unie verbonden. 

Van een aantal recepten die Henricus Brant bereid heeft voor de hertogin in 1420 is bekend dat 
deze voorgeschreven werden door een meester Laurentius8

• Dit was een geneesheer. In die tijd 
werden die meestal physicus genoemd en ook is het niet zeker of het hier een universitair 
geschoolde geneesheer was. Aan het hof worden onder hertog Willem sinds 1392 en in de loop van 
de 15de_eeuw nog volgende meesters als geneesheren in de rekeningen genoemd: Peter van 
Orten, opgenomen in de hofhouding in 1394 en toen professor aan de Keulse universiteit en rector 
in 1392, Gisbert van berg, 1394, eveneens professor en rector, Arnt van Auwel, Clais, meester 
Peter, medicus, Jan van Asperen, magister in artibus et medici nis 1400, Derich Distel, Vol part, Evert 
vander Eze, Thomas, Dirk van Asperen, wondenmeyster, dus chirurg, in 1440)9. 

In 1395 vroeg de hertog aan Brant naar Utrecht te reizen om daar een zekere Jannes, die in een 
apotheek werkte, aan te werven voor een reis van de vorst naar Pruisen. De bemiddeling mislukte. 
In 1410 ontving Brant van de hertog de opdracht om zich naar Antwerpen te begeven en daar 
specerijen en kruiden in te kopen. 

Uit de rekeningen blijkt dat Henricus Brant aan het hof eveneens papier, perkament, inkt en 
zegelwas leverde. 

Petrus Brant, zijn zoon, hielp in 1419 in de kanselarij occasioneel mee als scribent. 

Mogelijk zou Henricus Brant tevens apothecaris-leverancier kunnen geweest zijn van het 
kartuizerklooster Monnikhuizen, maar gegevens daarover ontbreken vooralsnog. 
De geestelijke teksten die hij kopieerde zouden op contacten met dit belangrijk kartuizerklooster 
kunnen wijzen. 
Opmerkelijk in dit verband is immers het terechtkomen van het boven vermelde handschrift in de 
bibliotheek van de kartuize te Keulen dat goede contacten onderhield met Monnikhuizen. 

Was het handschrift voor de opheffing en vernieling der kartuize Monnikhuizen op het einde van de 
16de -eeuw reeds in haar bezit of heeft het pas daarna zijn weg naar Keulen gevonden?10 Gegevens 
over Henric Brant in het archief van de Keulse kartuize troffen we niet aan. 

Besluit 

Als besluit kunnen we dus stellen dat meester apothecaris Henricus Brant geboren werd in 1355 en 
zich in 1380-1381 als vijfentwintig- of zesentwintigjarige kwam vestigen te Arnhem. 
Hij was van 1395 tot 1422 apothecaris-leverancier van het Gelderse hof en vervulde in dit verband 
ook reisopdrachten. 
Tevens was hij kopiist van een aantal geestelijke teksten bewaard te Darmstadt in Handschrift 673. 
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Gezien het feit dat latere verwijzingen ontbreken, is het best mogelijk dat Henricus Brant in (of vlak 
na) 1422 (hij was toen 67 jaar) overleden is. 

Aangezien ook Henricus Brant reeds bij zijn aankomst te Arnhem apothecaris was - confer de 
vermelding Meester-dan is hij, nog voor de door Wittop Koning vermelde meester Jan uit 1388, de 
tot hiertoe oudst bekende Arnhemse apothecaris. 

Tevens dient dan ook de rangorde in de chronologische opstelling van Wittop Koning voor wat de 
Noord-Nederlandse apothekers betreft, aangepast te worden en komt nu de stad Arnhem (1380) 
als oudste apotheekvestiging nu voor Leiden (1382) te staan. 

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