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Prof. em. dr. Chris De Backer 

Onlangs schreven we een bijdrage over de mobiliteit der apothecarissen in de Zuidelijke 
Nederlanden tijdens het Ancien Régime1

• Hierbij wezen we voor de eerste keer naar gegevens uit 
een manuscript neergeschreven door de Gentse apothecaris Joos Cooman, werkzaam op het 
einde van de 16d• eeuw en het begin van de 17d• eeuw. Dit manuscript is van groot belang omdat het 
uniek is in zijn aard en omdat wij nog altijd niet beschikken over andere soortgelijke bronnen van 
dergelijke kwaliteit. Wij hebben getracht in de mate van het mogelijke ons een beeld te vormen 
rond dit manuscript. En zoals altijd roept de ontdekking van een dergelijke bron steeds meer 
vraagtekens op dan dat het antwoorden geeft. 

Handboekje 
Het handschrift wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek te Gent en heeft als signatuur G. 
1994/2. De letter G in deze signatuur staat voor gandavensia. Deze gandavensia, zowel boeken als 
manuscripten, maken deel uit van een verzameling met als onderwerp de geschiedenis van de 
stad Gent, zo breed mogelijk gezien. Toen we dit manuscript ontdekten in een der "fichiers" 
achteraan in de cataloguszaal, was dit nog niet opgenomen in een catalogus of een gedrukt of 
elektronisch bestand. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het tot hiertoe onopgemerkt bleef. Het 
handschrift meet 100 op 145 mm en telt 153 folio's van gevergeerd papier. Deze foliëring is 
aangebracht door de scribent. Enkele folio's zijn niet beschreven en zijn dus blanco gebleven. 
Na folio 153 zijn 4 bladen uitgesneden. De foliëring is in Arabische cijfers. Het schrift is een 
Gothische littera currens, een slordig en moeilijk te lezen gebruiks- en snelschrift met de gewone 
scholastieke afkortingen. Het schrift is afkomstig van één hand, die van Joos Cooman. De 
boekhoudkundige getallen zijn in Romeinse cijfers genoteerd. De prijzen in Vlaamse ponden, 
schellingen groten en Karolusguldens uitgedrukt. Dukaten en Engelsen komen soms ook voor. 

Het handboekje is ingebonden in schaapsperkament met een flap aan het achterste plat. Een 
lederen snoer dat toeliet het boekje toe te binden is verdwenen. Qua datering zien we dus dat het 
boekje in het jaar 1598 werd in gebruik genomen. De laatste weinige gegevens in een 
krabbelschrift dateert uit 1636. Wij vermoeden dat in de periode die daarop volgde Cooman zal zijn 
overleden. 

Inhoud 
Op folio 1 recto is te lezen: In usum Judoci Cooman assenensis et pharmacapola gandensis 1598 
(= in gebruik van Judocus/Joos Cooman uit Assenede en apotheker te Gent 1598). Op folio 2 
recto is dan nog te lezen: Dit boucxkin is de notitie van alle de renten, ende losselicke leenen, ende 
gronden van erfven, toebehoorende Joos Cooman filius (= zoon) Joos gheboren van Assenede, 
ende apotecaris wonende tot Ghendt, mitsgaders de huusen hem toebehorende, en de lasten die 
hij jaerelickx is ghevende; ende was aldus begost te noteren den 1 Bden novembris vijftienhonderd 
achtentneghentich. 

Een los blaadje steekt daarenboven in het handschrift dat een sententie betreft voor meester Pieter 
Cooman, uitgaande van de schepenen van Assenede in 1653, en met betrekking op een achterstal 
van renten in natura. 

Het handschrift is een handboek of manueel dat toebehoorde en geschreven werd door de Gentse 
apothecaris Joos Cooman, afkomstig van het stadje Assenede, boven Gent. Het handelt over 
renten van zowel van hem als van zijn vrouw en bevat een lijst van zijn huizen. Verder bevat het 
familiale notities; gegevens over zijn leerlingen, een lijst van de geschenken die hij aan zijn 
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kennissen schonk ter gelegenheid van huwelijken, geboorten, kloosterintredes etc. 

Folio 3 recto vangt aan met een lijst van renten binnen Assenede die toebehoren aan Joos 
Cooman. Deze had hij ontvangen van Adriaen Jaspar (die de weduwe gehuwd had van Jooris 
Cooman), 4 renten van zijn broer Anthonius en 4 van zijn zuster. 

Folio 22 verso tot 29 recto bevat een lijst van toebehorende renten aan apothecaris Joos Cooman 
en zijn echtgenote Marie Nemegeer (Nemegheer, Nemegheers); het betreft een erfelijke cijnsrente 
op diverse huizen te Gent sinds 11 maart 1597; vervolgens 13 renten ten laste van de stad Gent en 
van Assenede. 

Folio 30 tot 52 betreffen lenen afkomstig van zijn gelijknamige overleden vader Joos Cooman. 
Deze lagen bijna allen in de parochie van Assenede (buiten één te Boekhoute) en worden 
beschreven met de ligging naar de windstreken en de namen van de eigenaars der aangelande 
percelen. 

Op de folio's 53 tot 61 volgt een lijst van erfelijke gronden hem toegekomen bij het overlijden van zijn 
vader. Deze 1 O gronden lagen te Assenede en in de Weelde, de dijk van Sint-Janspolder. Vanaf folio 
62 komt een lijst van de huizen 'hem competerende': eerst 5 delen van een huis te Assenede belast 
met jaarlijkse renten, maar dat Joos Cooman verhuurde. Vervolgens 4 grote huizen te Gent in de 
Sint-Michielswijk, daarenboven nog een groot en vier kleinere huizen aan de Ramen en partijen 
van huizen hem toegekomen bij het overlijden van zijn echtgenote Marie Nemegheers, dochter van 
de Gentse apothecaris Lieven (Lievin) Nemegeers. 

Op folio 64 wordt het huis genoemd waar de apothecaris zelf woonde en waar hij zijn officina had. 
Het was een huis met alle normale 'toebehoorten' dat genoemd was de Zeerudder (Zeeridder) en 
dat vlak bij de Veerbrugge was gelegen. Dit huis was afkomstig van zijn schoonvader Lieven 
Nemegheers en was belast met een jaarlijkse rente van 4 schellingen 2 groten die hij betaalde 
vanaf 1598 tot en met 1605 en eveneens een jaarlijkse rente van 2 ponden groten die hij in 1602 
afloste. De Gentse historicus Frans De Potter noemt in het zevende deel van zijn werk over de stad 
Gent, dit hoekhuis gelegen aan de Veerbrug (namelijk bij de toeristische Graslei en in volle centrum 
van de stad) waar Lieven Nemegheers, apothecaris, gevestigd was dat reeds omtrent het midden 
van de 16d" eeuw een apotheek was en gelegen was naast de herberg Den Gouden Noble. 
De grote huizen bezaten bakhuis, paardenstal, spinhuis en lochting en één daarvan werd verhuurd 
aan kapitein Fourdin, gouverneur van IJzendijke, voor 2 pond groten vanaf 1598; het andere vanaf 
1599 voor 16 pond aan een zekere Frederico Spinola. 

Op folio 82 komt dan een lijst van erfelijke losrenten waarvan Cooman er veel van verkocht of loste. 
Op folio 101 volgt nog een lijst van enkele erfelijke gronden die Cooman gedurende zijn leven 
kocht. 

Vanaf folio î 23 recto begint het voor ons meest interessante deel van het handschrift: de notities 
van de inwonenden, leerlingen apothecarissen, het dienstpersoneel en de geschenkenlijst die 
Cooman opstelde naar aanleiding van huwelijken, doopsels en andere sociale gebeurtenissen. 

Het manuscript sluit af op folio 153 verso met twee remedies: een 'memorie om ter camer te 
ghaene' en een 'memorie om te kureren een vervronghen voet'. 
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JoosCooman 
Over de levensloop van apothecaris Joos (Judocus, Josse of Joos) Cooman halen we uit het 
handboekje volgende gegevens. Cooman was geboren te Assenede rond 1560 en naar Gent 
getrokken waar hij vanaf 1 oktober 1581 bij apothecaris Pierre Guillet had gestudeerd. 
Deze had zijn officina in de Lange Munt, zijnde een voorspoedige handelsstraat die loopt van de 
Koorn- en Groentenmarkt naar de Vrijdagmarkt. Over deze Pieter Guillet of Gaillet zoals hij in de 
Gentse stadsrekeningen voorkomt, vinden we toch wat spaarzame gegevens. Guillet volgde 
immers op 1 O mei 1563 de apothecaris Jan de Buc, filius Cl ais, op als leverancier van laden 'tregie' 
(dragees), die het stadsbestuur serveerde als aperitief bij recepties of feestelijkheden. Zijn eerste 
levering voor dat boekjaar 1563 omvatte 14 laden dragees wegende elk twee pond, voor een prijs 
van 39 pond 8 deniers groten, een relatief hoog bedrag. Guillet bleef leverancier tot in 1583 en had 
dus heel het Calvinistisch bewind van Hembyze zonder problemen meegemaakt. 
Guillet was gezworene der kruideniersnering in 1577, betaalde 50 (Karolus)gulden belasting in 
1578 en wordt nog genoemd in 1580 in een lijst van geleende sommen voor inkoop van granen 
waarvoor het stadsbestuur het initiatief had genomen. In de stadsrekeningen van 1584 zien we dat 
Guillet geen 'tregie' meer levert maar wel apothecaris Govaert Janssens en dat tot ten minste in 
1588. In 1589 had deze ook van stadswege medicamenten geleverd aan zieke Spaanse soldaten 
die rond Gent en Zeeland de Geuzen bekampt hadden. 
Cooman zou bij Guillet blijven tot 20 april 1585. 

Als tijdgenoten apothecarissen vinden wij in de twee ledenregisters van de nering der 
kruideniers-apothecarissen te Gent, Govaerd Janssens als bestuurslid van 1587 tot 1609. In 1587 
was hij de tweede gezworene van de nering, in 1590 en 1592 tweede waardeerder der kruiden, in 
1598 tot 1609 bekleedt hij verschillende functies in de nering. Wel verschijnt dan de naam 
apothecaris Jacques Janssens in 1611 als eerste gezworene van de nering. Deze leverde o.a. aan 
de Benedictijnen van de Sint-Pietersabdij. Daar Cooman tot tenminste in 1636 moet geleefd 
hebben zal hij nog naast boven geciteerde apothecarissen, volgende collegae gekend hebben die 
in het bestuur van de kruideniersnering zaten. Het zijn apothecaris Gillis Pijpe, gezworene in 1631 
en meester Jacques Jevees, apothecaris, eerste kruidenbewaarder van 1632 tot 1636. 

Joos Cooman trouwde met Maria Nemegheer in 1594. Zij was, zoals reeds vermeld, de dochter 
van apothecaris Lieven Nemegheer die zijn officina te Gent in 'de Zeerudder' had. De ligging van 
deze apotheek was optimaal en betekende een buitengewoon goede handelsplaats tussen de 
Drabstraat, Gras- en Koornlei, Breydelstraat en Veerbrug, in het midden van een van de 
welvarendste wijken van de stad. Maria's moeder heette Maria Dhooghe, filia Lievens. Dit huwelijk 
wordt trouwens in de Gentse stad rekeningen vermeld omdat zij toen lijfrenten op de stad verkocht. 
Op de bruiloft waren aanwezig Michiel Nemegheer, Jaquelijne Nemegheer, Francoys van Zinnicq 
apothecaris te Brussel, meester Jacop van Hauwe advocaat en Jan Jacops notaris. Op 29 mei 
1594 werd de trouw verzekerd door de pastoor van Sint-Michielskerk, officiaal van het bisdom, en 
op 7 juni 1594 werd het huwelijksfeest gegeven ten huize van meester Lievin Nemegheer, vader 
van de bruid. 

Maria Nemegheer beviel van de eerste dochter op 25 juni 1595, gekerstend in St. Michielskerk op 
26 juli. Peter was Joos' broer Anthonius Cooman, meter zijn schoonmoeder Maria Dhooge. 
Pierkin was de eerste zoon. Hij werd geboren op 3 oktober 1597 en werd gedoopt in St. Michiels. 
Peter was de kapitein Pierre Fourdin gouverneur van IJzendijke en deze zond in zijn plaats 
monsieur de Rijnsyck, luitenant van de compagnie van kolonel en graaf de Fresin. Meter was de 
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echtgenote van de stadsgriffier Jan Simoens. 
De eerstgeboren zoon zou later ook apothecaris worden. Een gespecificeerde rekening uit 1644 is 
van hem bewaard in het Rijksarchief van Gent. Wij publiceerden deze rekening in het 
Farmaceutisch Tijdschrift voor België als een van onze eerste farmacohistorische bijdragen in 
1977. Pieter Cooman leverde medicamenten aan de St. Pietersabdij van 1644 tot 1651 en had zijn 
officina voor het klooster der Capucijnen. 

De tweede zoon, Franskin, werd geboren op 11 juni 1600 en ook gedoopt in de St. Michielskerk. 
Peter was Francoys van Zinnicq de jonge van Brussel, vermoedelijk ook apothecaris. Meter werd 
Jacquemijne Nemegheer, zuster van zijn vrouw. 
Een tweede dochter Susanna werd geboren op 9 april 1602. Peter werd Michiel Nemegheer, zijn 
zwager, meter Susan na du Wel, vrouw van kapitein Fourdin, gouverneur van IJzendijke. 
Het laatste kind was Katarina geboren op 12 september 1609. Peter was apothecaris Francoys van 
Zinnicq de oude, die Heer van Koekelberg was geworden en die een zilveren schotel schonk, 
wegende î 6 ons. Meter was de vrouw van zijn zwager Michiel Nemegheer. 

Over genealogische bijzonderheden heeft Cooman het volgende genoteerd. Zijn vader, Joos 
Cooman filius Jooris, overleed op 1 O februari 1574 op 74-jarige leeftijd en werd begraven ondereen 
zerk in de parochiekerk te Ertvelde voor het doksaal. Heyndrica Willems, zijn moeder overleed te 
Gent toen de stad door Farnese, hertog van Parma, omsingeld was op 23 februari 1584 om 2 uur 's 
nachts. Ze werd begraven op het kerkhof van St.-Janskerk (thans St.-Baafskerk). 

Coomans zuster Janne ken stierf op 15 augustus 1585 van 'contagieuse ziekte', vermoedelijk de 
pest. Zijn broer Anthonius Cooman overleed op 32-jarige leeftijd op 23 september 1597 eveneens 
van de 'contagieuse ziekte' nadat zijn drie zoontjes Jooskin, Tuerkin en Joris rééds vóór hem in 
dezelfde maand aan dezelfde ziekte overleden waren 

Lieven Nemegheer 
Over Cooman's schoonvader Lieven Nemegheer zijn ook enkele gegevens overgeleverd in zijn 
optreden als schatter van twee van zijn Calvinistische collegae apothecarissen: Claes De 
Zadeleere en Bertelmeus Van de Putte. In een uitgave van geconfisqueerde roerende goederen te 
Gent in 1567 en toebehorende aan Calvinisten, konden we de inboedelbeschrijving terugvinden 
van deze twee Gentse apothecarissen. 

De Zaedeleere, wiens officina was gelegen op een hoek van de huidige Groentenmarkt, was met 
een 60-tal andere hervormingsgezinde Gentenaren gevlucht na de troebelen in 1566-1567. Hij had 
naast zijn beroep ook gefungeerd als Calvinistisch aalmoezenier. Wegens het bijwonen van 
vergaderingen, geldinzamelingen, schenkingen van o.a. zesduizend stenen voor de bouw van de 
Gentse Calvinistische kapel, werd hij door de Raad van Beroerten op 20 februari 1568 
aangehouden. Als voortvluchtige waren zijn goederen al op 15 december 1567 geïnventariseerd in 
opdracht van de hertog van Alva. Jammer genoeg werd er van de officina zelf geen gedetailleerde 
inventaris gemaakt. Deze werd alleen geschat op zijn algemene waarde door de apothecaris 
Lieven Nemegeer, in zijn kwaliteit van toegevoegde schatter. De gehele inhoud van de apotheek 
werd afgedaan met de woorden: 'den winkele met zijne toebehoorten'. Daarop volgde de 
boedelbeschrijving van het huis in al zijn details. 
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Op dezelfde dag nog bezocht apothecaris Lieven Nemegeer ook 'den winkel' van Berthelmeus 
Van de Putte, een hervormingsgezinde apothecaris-kruidenier die woonde in het huis 'De 
Rozelaere' in de Burgstraat. Nemegeer maakte weeral korte metten met de 'winkel met al dieser 
aannekleeft in potten, cruuden ende anderssins.' Wel worden vermeld 8 grote en kleine tinnen 
maten en de toog met stoffering. In de nederkamer van het huis stonden nog 8 boeken. In het 
bakhuis stonden o.a. twee 'steenen mortieren' en een 'ijzeren wagen om de winkel te verwarmen'. 
Met Van de Putte is het net zoals De Zadelaere fataal afgelopen. Beide werden onthoofd. We weten 
dat Van de putte toen 70 jaar oud was. 

Toen de kansen voor de katholieken keerden te Gent werd apothecaris Nemegheer zelf in 1583 
opgesloten onder het Calvinistisch bewind dat sinds 1577 aan de macht was gekomen. Maar na de 
val van dit zevenjarig regime vinden we hem in 1584 vermeld in het neringboek der kruideniers 
(waartoe de apothecarissen als groep behoorden) exceptioneel aangeduid met zijn beroep van 
apothecaris, en dit in de functie van gezworene van de nering. In de stadrekeningen uit 1590 
komen we Lievin Nemegheer, apothecaris, tegen als leverancier van 'medicijnen ende compositie' 
door hem op kosten van de stad geleverd aan Spaanse soldaten die door rebellen in Zeeland 
gevangen genomen waren en naderhand in het Gentse hospitaal van de Bijloke werden verzorgd. 
Berthelmeus Van de Putte zelf had in 1540, 1542 en 1546 in het Gentse stadsbestuur gezeteld als 
schepen. In het ledenregister van de schuttersgilde van Sint-Joris van Aalst (1488-157 4) zien wij 
vermeld staan onder de nieuwe leden van het jaar 1523: Bertelmeus Van de Putte te Gent int 
Paradiseken ten Putte.( ... te Gent in het [huis genaamd] 't Paradijsje op de plaats Ten Putte.) 

Ten Putte is thans de Gouden Leeuwplaats en is gelegen naast de Sint-Niklaaskerk waar de 
kruideniersnering zijn altaar had. Het is ook daar dat het huis der kruideniers gevestigd was en op 
de andere de apotheek 't Paradiseken. Deze apotheek was in 1491 eigenaardig genoeg in handen 
van een Jacop De Cooman filius Ghiselbrecht, nadat Willem de Buc filius Pieter, deze 
"apothecarie" verkocht voor 116 Vlaamse pond grooten. Hier moet nog vermeld worden dat een 
Jacop den Coopman 'apotekariër' te Gent in 1450 voorkomt in de Aalsterse stadsrekeningen. Hij 
bezocht toen de stad en kreeg bij zijn bezoek 2 kannen wijn aangeboden. Mogelijk werd hij 
uitgenodigd om in Aalst stadsapothekerte worden. 

Coomans schoonvader Lievin Nemegheer filius Denis, overleed op 20 september 1595 kwart voor 
middernacht en werd begraven in de St.-Baafskerk voor den preekstoel. Hij was 74 jaar (en was 
dus geboren in i 521 wat zijn beroep als apothecaris circa 1541-1546 plaatst). Zijn schoonmoeder 
Maria Dhooge filia Lievins, overleed op 6 september 1599 en werd bijgezet naast haar echtgenoot. 
Zij was 69 jaar oud. 

Curriculum vitae 
Na deze overlijdensberichten schreef Cooman zijn curriculum vitae. 
'Memorie' schrijft hij, 'dat ik begon te studeren op 1 oktober 1581 bij Pieter Guillet, en daar 
inwoonde tot 20 april 1585, waarna ik naar Parijs trok om mij verder te bekwamen'. Na deze 
leerperiode van 3 ½ jaren bij Guillet ging hij daar op 28 april 1585 inwonen bij Claude Fraguier 
appoticaire à la Banière de France en verbleef daar nog tot na Fraguiers overlijden, toen diens 
weduwe de apotheek verder zette en hertrouwde met apothicaris Pierre Dubuysson, dit tot 20 
februari 1589. Per maand verdiende Cooman 50 schellingen. Het verblijf te Parijs duurde 4 jaar en 8 
maanden. Hij verliet Parijs voor Brussel waar hij op 6 april 1589 bij meester Francoys van Zinnicq, 
'appothecaire Inden Beyaert' op het Cantersteen ging inwonen tot einde mei 1594 .. Hij verdiende 
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het eerste jaar 30 gulden en het tweede en de volgende 42 gulden, maar was gedurende een half 
jaar in dienst van het Koninklijk Hospitaal en verdiende daar als hospitaalapotheker maandelijks 5 
gulden. 

Coomans hele leertijd en verdere bekwaming nam dus acht jaren en acht maanden in beslag. Het 
was zonder twijfel meer dan wat door de nering geëist werd om te Gent als apothecaris aanvaard te 
worden. De opleiding bestond uit de graden leerling, knaap en meester. De graad van knaap werd 
gemakkelijk bereikt door de enigszins bemiddelde leerlingen of door de meesterkinderen. Knapen 
bleven steken in het stadium van loonarbeider indien ze geen financiële middelen hadden. In Gent 
gold in de 1 r eeuw dat 5 jaar studie bij één of bij meerdere meesters voldoende was om na een 
examen apothecaris te worden. 

Van Zinnicq stond bekend als een belangrijke apothecaris. Hem wordt grote lof toegezwaaid door 
Matthias Lobelius in zijn Kruydtboek (Antwerpen, Plantijn, 1581) waar bij het onderdeel over 
'gummi cariophyllorum' het volgende te lezen is: "van de groffelnagel wordt een olie gedestilleerd 
zoals uit anijs, venkel en dergelijke, maar deze is ongelijk krachtiger. Meester Franchois van 
Zinnich, een van de beste en geleerdste apothekers ten lande, maakt deze olie zeer kunstig en 
naarstig:' Het is trouwens dezelfde Matthias de Label, 'docteur in medicinen' die in î 577 Gent 
bezocht en het stadsbestuur een exemplaar schonk van 'eenen schonen en excellenten boek 
geïntituleerd 'Plantarum seu stirpium met den figuren'. Het is zeker dat Lobelius de 3 stadsdokters 
van toen (Lievin Sanders filius Jan, Adriaan Meganck en Gheerolf De Ruutere) alsook de 2 
stadschirurgijns (Willem Moenius en Bauwin Array) persoonlijk kende. 

Situatie te Gent 
De politieke achtergrond van de periode waarin apothecaris Joos de Cooman leefde was een 
periode van uitersten waarin godsdienst, politiek, stedelijke aspiraties tegenover het centrale 
bestuur en welvaart de kenmerken waren. Te Gent, waar reeds een Calvinistisch bewind had 
geheerst in de jaren '60, werd op 15 februari 1580 het katholicisme officieel verboden alhoewel 
volgens de historicus Victor Fris de rijke burgerij, de groothandelaars en de patriciërs katholiek 
bleven en de Calvinisten hoofdzakelijk uit de gelederen der misbedeelden werden gerekruteerd. 
De stad verkeerde sinds 1576 in een verschrikkelijke staat. De handel was door de 
godsdienstoorlogen nagenoeg onbestaande, het platteland werd doorkruist door benden en de 
gevolgen lieten zich nog 4 jaren nadien voelen. De arbeidersklasse kende een ongeziene armoede 
en de kroniekschrijver Jan vande Vivere bericht dat hij in 1586 mensen op straat zag sterven van 
ontbering. In dat jaar vertrokken ook 9000 Gentenaars, waaronder groothandelaars, industriëlen, 
intellectuelen, de beste ambachtslieden om zich in Zeeland en Holland te vestigen. Niet alle 
gereformeerden trokken weg. De achterblijvers bekeerden zich tot het katholieke geloof. 

Van dan af heeft het centraal gezag te Gent de absolute macht. De Concessio Carolina werd terug 
ingevoerd en opnieuw werden het aantal neringen die zich tot pure handelscorporaties hadden 
ontwikkeld, zonder problemen beknot in aantal, gezien vele ambachtslieden de stad voor goed 
verlaten hadden. 

In de jaren na 1585 komen zich verschillende religieuze orden te Gent vestigen, zoals de 
Cisterciënzerinnen van Ter Haeghen die uit de streek onder Axel kwamen en waarvan wij vroeger 
in het Bulletin van de Kring berichtten2

• Ook de Bernardijnen van Baudelo die zich aan de 
Ottogracht vestigden en waarover wij in het Farmaceutisch Tijdschrift een studie over hun 
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leverancier apothecaris Govaert Janssens schreven. Het waren vooral de Jezuïeten, de paters 
Augustijnen en de Capucijnen (waartoe later een leerling van Cooman zou toetreden) die de 
contrareformatie invoerden en vooral de Anabaptisten trachtten te bekeren, te vervolgen of op de 
brandstapel te brengen. 
Met het 12-jarige Bestand van Antwerpen begon in 1609, zoals de Gentse kroniekschrijver Justus 
Bil Ier schrijft, een eeuw van zilver na een eeuw van ijzer. 

De periode waarin het kanaal Gent-Brugge werd gegraven (1613-1619) droeg bij tot de 
economische heropbloei van de stad. De handelaars konden nu weer een rijke keus van goederen 
aanbieden terwijl de landbouwers hun producten op de markten aanboden. Het is ook in deze 
periode dat de Renaissance gevel van het stadhuis werd gebouwd. Vanaf 1606 vestigden zich 
weer nieuwe kloosterorden in de stad en werden oude kloosters hersteld. Het politieke leven was 
stil gevallen en het spirituele leven ging een bloeiperiode tegemoet. 

Aantekeningen 
In het handboek tekende Cooman ook de uitgaven aan voor geschenken bij bijzondere 
gelegenheden. Hij noteerde dat hij in januari 1590, toen hij nog als vrijgezel in Brussel woonde, als 
peter van Jooskin, de zoon van zijn broer, twee zilveren lepels schonk. 

Uit de rijke gegevens in het handboek doen wij daarvan maar een greep ter illustratie. 
Ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Van Eertvelde schonk hij 1 O schellingen in speciën. 
Hetzelfde bedrag schonk hij ter gelegenheid van het huwelijk van Heyndrick Donckerwolck. In 1598 
nam Cooman deel aan de bruiloften van Michiel Verbeken en Ryckaert lnghelbeen. In 1599 was 
dat Pieter De Moor en Anthone Colpaert met voor deze laatste als geschenk een pastei ter waarde 
van 15 schellingen groten; in 1600, de dochter van de knaap van de kruideniersnering, Jan 
Derable. Andere huwelijken vanaf 1595 waren die van Arend vander Meersche, Cornelis Derable. 
Of deze laatste te vereenzelvigen zou zijn met de door de Raad van Beroerten op 29 maart 1568 uit 
Gent verbannen geneesheer Cornelis van Reiable (Rediable) als lid van het Calvinistisch 
consistorie en het Comité voor de bouw van de Calvinistische kapel is best mogelijk, indien hij zich 
zou bekeerd hebben en daardoor zijn verbanning opgeheven zou zijn. 
Verder komen de huwelijken voor van voor ons totaal onbekenden zoals van Jan Pijn (1601 ), 
Janneken Pigouse (1602); ook de bruiloft van verschillende maarten of dienstmaagden (= 
maarten, naar de dienstmaagd Martha uit het Nieuwe Testament) zoals Margriete, maarte van 
Michiel Nemegeers (1605). Verder het huwelijk van de dochter van Andries Bonble te Assenede 
met Pieter van Peteghem (1612). In 1675 is er een Daniem Bonble, apothecaris en lid van het 
Collegium Medicum gandavense. 

Van kennissen uit de medische wereld zijn opgetekend de huwelijken van chirurgijn Pieter Milot 
(1596), apothecaris Anthone Vanden Kerckhove (1598), wiens verwanten Symoen en Jacobus 
filius Symoen, later ook apothecarissen te Gent werden. Anthone was apothecaris van het 
Conceptionistenklooster en overleed op 22 januari 1631. Symoen volgde hem als apothecaris van 
hetzelfde klooster op en overleed in 170 of 1671 . Jacobus wordt in 1671 en 1675 geciteerd als 
zoon van meester Symoen. 
Vervolgens nog kreeg meester Lievin Bibau in 1602 bij zijn bruiloft het bedrag van 34 schellingen 4 
groten als geschenk. Een cadeau werd aangeboden ter gelegenheid van het doopsel van de 
dochter Alexandra van dokter meester Jacques Van Breusegem (lid van een dokters- en 
apothekersfamilie met vertegenwoordigers te Antwerpen en Dendermonde.) 
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Ook bij kloosterintredes of eerste missen werd een geschenk in hoofdzakelijk speciën 
aangeboden: zo bij de eerste mis van de Augustijnerpater Johannes Diericx in 1595, Anthonis 
Mayr (î 602, s'Heylichs Kerst, alias St;-Salvator), Jan ljsenbart, [geschoeide] Karmeliet (1607), het 
profes van de Karmeliet, zoon van meester Lievin Bibau (1607). De gezworen stadschirurgijn, 
meester Lievin Bibau, filius Lucas, komt in de jaren 1587 tot 1592 in de stad rekeningen voor; verder 
het profes van Niclaas Van de Waele, Karmeliet (1608), het profes van zuster Barbara te Deinze 
(i 607), profes van de nicht van de pastoor van St.-Michiels, meester Jan Pietermans (1612). 

Bij het doopsel van het kind van zijn kozijn Laureys Cooman schonk hij 2 zilveren lepels die 1 O 
schellingen waard waren; aan het kind Marie van Anthone Colpaert een zilveren kroesje ter waarde 
van 5 lngelsen in 1601, alsook aan het kind Jossijne van Jooris Simoens. Kregen ook geschenken: 
het kind van meester Cornelis Camois, chirurgijn van het Spaanse Kasteel, het kind Theodorus van 
meester Cornelis Camois (1603, een zilveren schaal ter waarde van 4 pond î O schellingen groten, 
een zeer groot bedrag!). Verder nog het kind van Gillis Versijpt pachter In den Bogaert aan de 
Merbrugge (1603, 20 schellingen groten), het kind Barbara van drogist Abraham van Horen 
(1604), een zoon Jacques van Adriaan Cooman te Assenede (1607). 

Na deze geschenkenlijst waarvan wij hier slechts een keuze van gegoeden citeerden, tekende 
Cooman ook de namen en het salaris van de inwonende dienstmeisjes op: Janneken Codde 
(1627-1633), Janneken van Daele uit Menen (1635), Claerken vanden Heede uit Gent (1635-
1636). 

Familieleden en andere die kwamen inwonen: Jooskin Cooman, filius Anthonis (1596) die 'besteet' 
(geplaatst) werd bij meester Jacop Dam man vanaf 5 augustus 1596 met genoteerde kosten voor 
zijn kleding (wambuis, broek, schoenen) en schoolgeld aan Jacques Dam man, in 1597; Willemijne 
De Mangheleer (1598-1599) waarvoor hij ook lederen schoenen en een lijf ken, afkomstig van de 
textielstad Hon[d]schote, aanrekent. 

Tenslotte komt een lijst van leerlingen-apothecarissen of zij die al enkele leerjaren achter de rug 
hadden en daarvoor betaald werden, die bij Cooman voor min of meer langere tijd kwamen 
inwonen. Hoe nu precies dit systeem voor de tweede groep werkte is nog onduidelijk maar de 
oplossing zal wellicht te vinden zijn in de misschien nog bewaarde reglementen van de nering der 
kruideniers waartoe de apothecarissen te Gent behoorden of in de gewoonrechtelijke bepalingen. 

De lijst is uniek in zijn soort omdat wij tot hiertoe nergens een dergelijk document van de hand van 
een Vlaamse apothecaris konden ontdekken. Chronologisch waren het: 

1) Jooris Simoens van Oudenaarde 3 juni 1595: contractueel verbonden voor de periode van 
3 jaar voor de som van 25 pond Vlaams te betalen voor elk jaar 50 gulden en 1 pond Vlaams 
voor een 'hooftcleet' (volgens Kiliaan: rica, velum capitis, flammeum, capitium, zeer 
waarschijnlijk een luxueuze en kostelijke 'voile' of hoofddoek) voor Coomans echtgenote. 
Cooman noteerde in fine dat Simoens aan zijn contract voldeed. 

2) Lievin de Somer van Dendermonde kwam inwonen op 1 september 1598 maar bleef 
slechts 8 dagen. 

3) Michiel de Cock van Nieuwpoort kwam inwonen op 9 mei voor twee jaar en moest betalen 
voor 'zijnen willekommen aen mijn huusvrouwe eenen dobbelen ducaet'. Verhuisde op 25 
september 1601 . 
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4) Jaques Dysenbart, filius Jacques, afkomstig van Ath 'is met mij besteed om te leren de 
apotecarie' en verplichtte zich voor drie jaar ingaande op 31 mei 1600. Hij moest aan de 
vrouw van Cooman als welkom een dubbele dukaat, die 25 schellingen groten waard was, 
betalen; verder nog 32 pond groten te betalen op 31 mei 1601. Eerst 12 pond en de 
volgende 2 jaren telkenmale 1 0 pond. Jaques Dysenbart bleef echter nog twee volgende 
jaren bij Cooman en vertrok in januari 1605. Hij verdiende dan in zijn vierde jaar 4 pond en in 
zijn vijfde 3 pond groten. 

5) Pieter Lottin van Seclijn bij Rijssel kwam inwonen op 11 december 1602 voor de tijd van één 
jaar. Voor een half jaar moest hij 25 schellingen groten betalen, de vrouw van Cooman kreeg 
van hem 20 schellingen groten en daarna betaalde hij nogmaals 20 schellingen. Hij vertrok 
op 17 december 1603. 

6) Guillaume Bonble werd besteed te wonen bij Cooman door zijn vader Jacques Bonble uit 
Gent voor vijf jaren ingaande op 9 maart 1604 voor 20 ponden groten, te weten jaarlijks vier 
ponden groten en een dubbel dukaat als welkom voor zijn vrouw. De vier jaar werden 
voldaan. Bon bie vestigde zich later als apothecaris te Gent. 

7) Andries Monts van Brussel kwam bij Cooman wonen en in de apotheek werken op 9 juni 
1604 en verdiende voor zijn eerste jaar 2 pond groten op 3 januari 1605. Op 29 december 
1605 en 29 maart 1606 evenveel voor zijn tweede jaar. Hij kreeg nog eens 20 schellingen 
groten toen hij op zijn derde jaar vertrok naar Brussel op 20 februari 1607. 

8) Johannes Lamsoete, filius Vincent, werd bij Cooman besteld om bij hem drie jaar in te 
wonen met ingang van 1 december 1605. Het eerste jaar moest hij 12 pond groten betalen, 
en bovendien 20 gulden voor een hoofd kleed voor Coomans vrouw en voor elk van de twee 
volgende jaren de som van zes pond of 29 Karolusgulden. Daarna moest hij in natura elk 
jaar een halve zak zout leveren. Cooman noteerde dat hij tot en met het derde jaar betaald 
werd. Daarna bleef Johannes nog voor een vierde jaar, ditmaal in dienst met als 'gagie' 2 
pond 11 groten Vlaams. Een vijfde jaar bracht hem 4 pond groten Vlaams op waarna hij 
verhuisde op 1 april 1612. Cooman betaalde hem voor 16 maanden dienst 6 pond 14 
groten Vlaams. Jan Lamsoete werd later als apothecaris ook leverancier van de Sint
Pietersabdij van 1625 tot 1627. 

9) Pieter Wasteels kwam in de leer bij Cooman voor drie jaar ingaande op 15 maart 161 0 voor 
32 ponden groten. Cooman ontving voor het eerste jaar 12 pond, voor het tweede 1 Oen 
voor het derde jaar evenveel. Wasteels vetrok in maart 1616, waarbij Cooman toevoegt: 'en 
hebbe hem betaald zijnen gang'. 

1 0) Dionisius van Woestwinckele uit Brugge kwam op 30 mei 1612 bij Cooman wonen om in 
diens apotheek te werken voor het jaarlijks honorarium van 4 pond groten. Hij verliet 
Cooman al op 10 april 1613 om in te treden in het Gentse klooster der paters Capucijnen 
waarna hij op zondag Dominica in albis ingekleed werd. Cooman voegt er aan toe: 'God 
almachtig wille hem aldaar versterken ende gratie geven ter zaligheid'. Na zijn intreden als 
novice overleed hij nog als clericus in het Capucijnenklooster te Brussel op 24september 
1617. Hij was geboren circa 1592, als zoon van Ludovicus en Cornelia Labare. Hij legde zijn 
professie af te Gent op 15 april 1614. Zijn kloosternaam was Cherubinus van Duinkerke. Dit 
wijst op het feit dat hij geboren was te Duinkerke. 

11) Carolus Blom me van Sint-Winoksbergen kwam op 25 mei 1613 in dienst bij Cooman en 
verdiende voor het eerste jaar 15 gulden en vertrok daarna. 

12) Gillis Remy van Douai (Dowaai) kwam in de leer op 23 februari 1616 voor een periode van 
twee jaar en moest voor het eerste jaar 1 0 pond groten en het tweede jaar 8 pond betalen. 

13) Petrus Hauwegem uit Gent kwam bij Cooman werken op 20 maart 1616 en verdiende voor 
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zijn eerste jaar 5 pond groten. Hij werd later apothecaris te Gent. 
14) Georgius Bouchier uit Brugge kwam inwonen op 27 februari 1617 en verdiende voor zijn 

eerste jaar 3 pond groten. Hij wordt niet vermeld in: Docteur de Meyer, Origine des 
apothicaires de Bruge. 

15) Johannes vander Muelen van Brussel kwam als leerling inwonen op 26 maart 1619 en werd 
voor twee jaar besteed, maar voldeed niet aan zijn contract en vetrok op 21 juni 1620. 

16) Dierck Heugens van Leuven kwam bij Cooman op 21 juni 1620, maar bleef maar zes 
weken. Mogelijk is hij een verwant van de Leuvense apothecaris Domenicus Huens. 

Conclusie: Het handboek van de professioneel hoogstaande en fortuinlijke apothecaris Joos 
Cooman is niet alleen een unieke bron voor de apothekergeschiedenis op de valreep van de 16d• en 
17de eeuw, maar bevat een schat aan gegevens op het gebied van de geschiedenis van de lonen en 
prijzen, huurprijzen, bezitsstructuren, de muntgeschiedenis, de geneeskundige en andere 
beroepen, de sociale geplogenheden en de genealogie alsook gegevens voor de 
kerkgeschiedenis. Het verdient zeker nog verdere bestudering. Wij hebben ons hier echter voor al 
bekommerd om de gegevens aan te bieden die de farmacie betreffen. 

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

Noten 
1 Bulletin 103, oktober 2002, Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, pag 23-42 

2 Bulletin 100, mei 2001, Kring voor de geschiedenis van de Pharmacie in Benelux; p.26-44 
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