
APOTHEKERS TE LEUVEN 

Christiaan De Backer (t) 

Aanvullende gegevens aan de lijst van namen van Leuvense apothecarissen, opgesomd in: 

Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, "De apotheker te Leuven", Leuven 1993, pag. 9, 11, 13. 

Symon Scat apothecarius (t1338) 

Volgens een oorkonde bewaard in het archief van de abdij Tongerlo, nam Symon Scat 

apothecarius op 17 juli 1333 een huis te Ham onder Leuven in pacht van Gerardus, geheten 

Canneghietere de Colon ia. Scat overleed al vóór of begin november 1338. 

Een tweede oorkonde gepasseerd voor de Leuvense schepenen en gedateerd van 4 november 

1338 houdt in dat Yda, weduwe van Symon Scat apothecarius te Leuven, het vruchtgebruik op 

het hierboven vermelde huis te Ham afstaat aan de priester Renerus, geheten Duvel, en dit ten 

behoeve van de H. Geesttafel der begijnen van het Hof. 

Een derde oorkonde van 14 november 1344 leert ons tenslotte dat de weduwe het vruchtgebruik 

van dit zelfde huis overmaakt aan Johannes, geheten de Rivo, slotenmaker te Vilvoorde. Deze 

was gehuwd met Christina Scat, dochter van Andreas Scat, broer van de apotheker. 

Gezien het overlijdensjaar van Symon Scat is het best mogelijk dat hij als apothecarius al 

werkzaam was in de laatste decade van de 13" eeuw. 

Willem Gans en meester Symoen 

In de Leuvense stadsrekeningen uit 1424 is in februari van dat jaar, ter gelegenheid van het ten 

velde trekken van het Leuvense leger tegen Henegouwen, een lijst van simplicia en composita 

genoteerd die gehaald waren bij Willem Gans en meester Symoen. Een vermelding van hun 

beroep komt hierbij niet voor, maar gezien er onder de leveringen typische 

apothekersbereidingen voorkomen, kunnen wij hen voorlopig als apothecarissen beschouwen, 

alhoewel Van Uytven Willem Gans eerder als een kruidenier beschouwt. Eventueel zou het een 

speciër kunnen zijn, maar beiden leveren samengestelde medicamenten. 

Willem Gans leverde peper, gember, kardamoom, komijn, amandelen, rijst, fenegriek, 

nootmuskaat, kruidnagel, kaneel, wormkruid, saffraan, kandijsuiker, suiker, terpentijn, 

mastikgom, wierook, mostaard, koeken, Rijnse azijn, witte zalf, dragees, poeder de duc, theriak 

en dialthea ( deze laatste kunnen reeds aangemaakt in de handel door Gans gekocht zijn). 

Meester Symoen leverde van zijn kant lithargyrum, loodwit, bolus armenus, drakenbloedpoeder, 

sanguinariapoeder, hars, Spaans groen, koperrood, aluin was, olijven, rozenolie, diachylon en 

populierenzalf. In deze lijst zijn al minder gewone specerijen te vinden. Populierenzalf werd wel 

door allerlei lieden aangemaakt en was een populair geneesmiddel. Diachylon is wel een typisch 

apothekerspreparaat. 
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Nieuwe lijst van de oudste apothekers te Leuven tot 1500 

Door incorporatie van bovenstaande nieuwe gegevens ziet de lijst in "De apotheker te Leuven" (pag 

11 en 13) er als volgt uit: 

1269 Johannes geheten de Lyra 

1307 Nicholaus apothecarius (zoon van vorige) 

1333 Symon Scat apothecarius 

1424 Petrus vander Elst, Willem Gans, Meester Symoen 

1443 Henricus Wytinck de Wesalia inferiori 

14 79 Peeter vander Wim pen 

Ca. 1480, t vóór 1522 Joannes de Rivo 

1484 Judocus van der Beke 

1487 Peeter Metsier 

1494 Jasper van Halle 

1494 Hendrick de Coster, Henrick de Weert geheten Cuggenbosch 

1504 Michiel Scribaens 
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