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Het Bourgondisch Rijk 

De meeste studies over middeleeuwse apothekers zijn afgebakend binnen de huidige 
landsgrenzen. Maar tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute (1467-1477) omvatte het 
Bourgondisch Rijk het hedendaagse Nederland, België en Noord-Frankrijk, het hertogdom 
en het graafschap Bourgogne als mede het graafschap Nevers. De vader van Karel de 
Stoute - Philips de Goede - had tijdens zijn regeerperiode ( 1419-1467) de eerste stappen 
gezet naar meer samenhang in het Bourgondisch Rijk en de Staten-Generaal opgericht die 
voor het eerst in 1464 bijeenkwam en een vaste zetel in Brussel kreeg. Vanaf 1543 vormden 
de Habsburgse Nederlanden een vrijwel aaneengesloten gebied dat werd aangeduid als de 
Zeventien Provinciën. Met de afzwering van de koning van Spanje in 1581 en de 
verplaatsing van de Staten-Generaal naar Den Haag verviel de laatste band tussen de 
Nederlanden en (het graafschap) Bourgogne. Deze studie gaat over de kleding van 
apothekers in de 15e en 16e eeuw binnen het gebied van het Bourgondisch Rijk. 

Hoe kleedde men zich in de late middeleeuwen? 
De gegoede burger kleedde zich in de 15e eeuw conform zijn of haar sociale status. De 
kleding bestond uit een ensemble van op elkaar afgestemde kledingstukken: een onderrok, 
een overrok, lange kousen die met kruisbanden aan de gordel vast zaten, een overkleed 
vaak met capuchon en een hoofdbedekking, die een breed spectrum van vormen aannam 
van kleine conisch toelopende hoofddeksels tot tulbandvormige kaproenen (zie Fig. 1,2 en 
3). Gebruik werd gemaakt van wol, linnen, zijde, bont en brokaat. De meer luxe kleding van 
de hogere klasse werden veelal afgewerkt met geborduurde randen, met opgenaaide 
accessoires van (edel-)metaal en met edelstenen en parels. 

De kledingmode ontwikkelde zich primair aan het hof van de adel en de burger-elite volgde 
dan snel. In de 15e eeuw was de Bourgondische hof-mode trendsetting voor West-Europa 
met extravagante jurken met lange slepen en met tot de verbeelding sprekende 
hoofd bedekkingen. 

Fig. 1 Filips de Goede met de "adellijke" Fig. 2 Zelfportret van Jan van Eyck met tulband-kaproen 
kaproen (Rogier Van der Weyden (1450) (1433) 
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Halverwege de 148 eeuw werd de bovenkleding aanzienlijk korter en gemodelleerd naar de 
lichaamslijnen. In de tweede helft van de 158 eeuw zien we de (mannen-)kleding breder in de 
schouders worden en smal bij de heupen.2, 3 (Fig. 4) 

Fig.3 Voorbeelden van de uiteenlopende vormen van hoofdbedekking. Polychroom beeldhouwwerk uit 1495 in de 
kathedraal van Amiens. 

Fig.4 Filips de Goede bezoekt Jean Wauquelin, die in 1448 in Mons de laatste hand legt aan zijn vertaling van 
Jacques de Guises "Chronica Hanoniae" (Kronieken van Henegouwen). Miniatuur door Loyset Liédet. Tevens 
een voorbeeld van de mode met brede schouders, korte dracht en lange puntschoenen bij de hovelingen en de 
valkenier. 

Hoe kleedde de apothekers zich in de 15° en 16° eeuw? 

De hof-apothekers in Den Haag, Arnhem en Dijon 
In de 15e en 168 eeuw was er nauwelijks sprake van een systematische administratie van 
beroepsgroepen. Informatie over apothekers komt van incidentele bronnen zoals 
aanstellingsdocumenten, inventarisbeschrijvingen, rekeningoverzichten van abdijen, van 
kerken, van de hoven van edelen en van stadsrekeningen. Daarnaast geven afbeeldingen en 
(houten) beeldhouwwerken ons inzicht in de kleding van de apothekers uit deze periode. 

Den Haag 
Zo treffen we in 1397 in Den Haag Collaert van Barustre aan, die van hertog Albrecht van 
Beieren - (waarnemend) graaf van Holland en Zeeland - vergunning kreeg een apotheek te 
vestigen. Omdat de potentiële klantenkring klein was (het dorp "Der Haghe" telde toen 1300 
inwoners), schonk de hertog als aanvullende arbeidsvoorwaarden "siin huyshuyr ende vier 
last turfs siaers ende een roe vanden pleynen van onsen garsoenen c/ederen als men die 
geeft".4 Colaert droeg dus een mantel met de Beierse kleuren. Fig. 5a toont de kleuren van 
de Hertog van Beieren zoals weergegeven in het Heraldisch Ruiter Wapenboek van het 
Gulden Vlies, opgericht in 1430 door Filips de Goede in Brugge.15 

In Fig. 5b is het wapen van de Hertog van Beieren uit 1396 weergegeven, afkomstig uit 
het Wapenboek Beyeren5 dat meer dan duizend tekeningen van wapenschilden bevat en 
kan worden gezien als een who's who van de middeleeuwen. Het werd opgesteld door de 
heraut Claes Heynenzoon, rond 1400 en is in 2010 door de Koninklijke Bibliotheek 
gedigitaliseerd. Het vastleggen van de heraldiek was indertijd van belang om onder andere 
aan te geven bij welke heer men hoorde, op het slagveld geen onbelangrijk gegeven. De 
heraut beheerde de wapenschilden en introduceerde de ridders bij toernooien. 
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Fig. 5a Dè kleuren van de Herlog van Beieren 5
• 

Arnhem 
Ook in Arnhem is in diezelfde periode een hof-apotheker terug te vinden: Henricus Brant, 
vanaf 1395 hofleverancier aan het Gelderse hof. Na de opvolging van Hertog Willem 1 (1371-
1402) door Hertog Reinald IV werd hij in 1402 in de hofhouding opgenomen en ontving 
kleding (en tevens een paar ossen)6

• Henricus Brant zal de Gelderse hof-kleuren hebben 
gedragen. De Gelderse hof-kleuren uit die tijd zijn te zien in het portret van de heraut Gelre 
uit 1395 5 (Fig. 6). 

Fig. 6 Porlret van de heraut Gelre uit 1395 gekleed 
In de kleuren van het Gelders hof 5 
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Dijon 
Aan het hof van Bourgogne nam de apotheker-kruidenier een speciale plaats in. De meeste 
hof-apothekers en specerijmeesters kregen een tijdelijke aanstelling, vaak bij toerbeurt van 3 
of 6 maanden per jaar, zodat zij regelmatig ervaring in hun dagelijkse praktijk bleven opdoen. 
Alleen de hoofdapotheker van het Bourgondisch hof was in permanente dienst. De hertogin 
hield meestal een eigen medische staf aan. (Zie tabel 1 ). 

In het paleis van de hertog in Dijon, maar ook in andere hertogelijke residenties, had de 
hof-apotheker omstreeks 1390 de beschikking over een eigen ruimte voor opslag van 
kruiden en geneesmiddelen voor het dagelijks gebruik en waar hij medicijnen kon bereiden 
(onder toezicht van de geneesheer en chirurgijn), maar ook artikelen als gekonfijte waren en 
kruidenwijn. 

In de steden waar de hertog tijdens zijn veelvuldige reizen verbleef, kocht de hof-apotheker 
of diens assistent de benodigde geneesmiddelen en basisproducten bij de lokale apothekers 
en kruideniers in. Elke uitgave werd zorgvuldig vastgelegd en in een aantal gevallen met 
verwijzing naar de verkoper. 7

, 
8 

De kamerdienaren-apothekers droegen waarschijnlijk soortgelijke dienstkleding als de 
andere kamerdienaren. Toen Jean Poissonnier in 1406 door Jan zonder Vrees werd 
aangesteld betaalde de hertog zijn dienstkleding. Zijn vader, Filips de Stoute betaalde in 
1403 aan Jean Lamban, kamerdienaar-apotheker van zijn andere zoon Antoine, 8 francs 
voor het vervaardigen van kleding gelijk aan die van de andere kamerdienaren. In 1388 
ontving de assistent-barbier Pierre Fouquere stof in okergroen en grijs om er dezelfde 
dienstkleding van te maken als de andere kamerdienaren. 9 In de periode 1430-1455 droegen 
de schildknapen, kamerdienaren en stalmeesters de kleuren zwart en grijs als 
dienstkleding. 10 Het is derhalve waarschijnlijk dat de kamerdienaar-apotheker aan het 
Bourgondisch hof eind 14e eeuw de kleuren okergroen met grijs droeg en in de eerste helft 
van de 15e eeuw de kleuren zwart met grijs. 

Tabel 1. Kamerdienaar-apothekers aan het Bourgondisch hof 7
, 
8

, 
9 

Hertog Kamerdienaar-apotheker Hertogin Kamerdienaar-apotheker 
... (regeer-per}od~). l .•. (regeer"J)eriode) . ·•. 

Filips de Stoute Gufllemi~·de Monthaut 1365-1404 l Margar:ètlla ~an . . > / t.,4~çn;cJe. h!l ~i!.'ltrie 1384 
1362

"
1

"!>4 . (;9i~f p~!:ri~~:N:;11·404.·••·J l~i:l~ïf{·• .·• :j.<,:~ClbinètJ,:~l1!d;i::t-~ ::: 
. . .~.. .... . ., ... Jl;l~\fe!l<?t~a[t~~lemi}?~ê \ < YM .• .•.. h . • ?~:1II\·~1xt:~ ~ >i :<;;~À .. ,,/ > 

Jan zonder Vrees Barthêlemy Ie Jay 1404-1406 
1404-1419 Adam de Baumes 1406°1410 

Margaretha van 
Beieren 

1404-1419 J.... . JeanPois.sonnier.14n6"141à 
l,Jle{~f q~1~': J409~14R~ .· . 'lsá~l,.ti~-tl~91fö;1~I ;r 

;,l~f ~peàtllx 14ff%1445 143Ó"l471. . 

Thibaut Tristan 1407-1419 

'• C-,,CC 0 / - - -~ A A --,• /,~,-"~---

.J~ä"' t{é[ll{)rd 1430-1458 
}~r~, d'AuSQY& 1447-1471 

.Ê.vrard Spatke 1458~ 1471 

J 
PhilibertSanche 1468-1474 ·1 

Evrard Sparke 1471-1477 1 
! 
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De gewone apotheker rond de wisseling van de 1 S6 en 16'1 eeuw 

De titelprent (Fig. 7) van de Nederlandse 
vertaling van Lumen Apothecariorum - d'licht 
d'apothekers - dat in 1515 verscheen was 
specifiek voor deze uitgave getekend, zoals het 
typische trapgevelhuis (rechts in de titelprent) 
toont. Het geeft een indruk van de inrichting en 
van de kleding in die tijd. We zien de apotheker 
met twee van zijn manlijke klanten getooid met 
een kaproen en allen vergelijkbaar gekleed naar 
de (vroeg-) middeleeuwse mode. 

Fig. 7 Titelprent van "d'licht d'apothekers" uit 1515 

Uit dezelfde periode (1508-1522) stamt een houten beeld van een apotheker op de leuning 
van een koorstoel in de kathedraal van Amiens. De koorstoelen met in totaal 110 houten 
sculpturen, geven de toenmalige samenleving in Amiens op micro-niveau weer met 
vertegenwoordigers van de clerus, de burgerij en ambachtslieden. De apotheker draagt een 
plat hoofddeksel waarvan de achterkant omhoog staat, een wambuis voorzien van 
splitmouwen en pofmanchetten, een rok met 4 afgeronde panden - wellicht een werkschort -
en lange kousen. 

Fig. 8 Leuning van een koorstoel in de kathedraal van Amiens (1508-1522) 
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Sossa11 en anderen12 concluderen dat deze apotheker geen specifieke (gilde- of werk-) 
kleding draagt maar gekleed is volgens de mode die zijn sociale en financiële status 
weerspiegelt: de hogere burgerklasse. 

Tussen 1502 en 1528 - dezelfde periode als waarin de leuningen werden vervaardigd -
zijn in Amiens slechts 3 of 4 apothekers werkzaam. Van één van hen, Jehan de Louvegny, is 
de inventaris na zijn dood in 1520 beschreven. 13 Hij bezat onder meer een (oud) wambuis 
van zwart satijn met pofmouwen, een zwartgrijs gevoerd zomertuniek, een gevoerd 
wintertuniek van wit lamsbont, een plat hoofddeksel en rode lange kousen net zo als de 
apotheker op de leuning van de koorstoel. 

De gewone apotheker. Enkele speciale gevallen 

Leiden, Claes Cornelisz. Meester-apotheker en meestermedicyn. 

De Leidse apotheker Claes Comeliszn droeg als ambtskleding een "swarte lakense langen 
tabbertet damast gevoert doctoors gewyse". Een tot aan de enkels loshangende toga, 
gevoerd en afgezet met zwart zijden damast, ook langs de kraag en voorbehouden aan de 
academisch opgeleide medicus. Dit blijkt uit de boedelbeschrijving van 4 april 1587 voor de 
weeskamer. Claes Cornelisz had namelijk in 1554 de status verkregen van "meester
medicyn" en mocht derhalve deze kleding dragen. In 1553 was een ordonnantie afgekondigd 
die alleen academisch opgeleide geneesheren tot de medische praktijkuitoefening toeliet 
onder overlegging van een gezegelde bul. Maar zij, die voor 1553 zonder academische 
opleiding de geneeskunde hadden uitgeoefend, mochten dit blijven doen, onder voorwaarde 
dat zij zich lieten examineren door tenminste twee'"doctores medicinae". Claes Corneliszn 

-vervoegde zich op 19 maart 1554 te Amsterdam bij de doctoren Dominicus Nardus en Gherit 
Hendricksz, die hem examineerden "ende expect ghenoech bevonden om te moegen 
medecinen componeeren ende de crancken exhibeeren in alle manieren hy ende andere 
practisyns in re medica tot.noch toe ghedaen ende geuseert hebben." Aan de attestatie 
werd op 16 april 1554 nog toegevoegd dat "Claes Corneliszn sa/ moghen opereren 
artem medica in menschen lichaem als anderen practizynen." 14 De gardarobe van Claes 
Cornelisz (Fig.9) geeft een inkijk in de kledingwijze van een gegoede burger in die tijd. 

-Eerst een wit fustyne wambas met twee swarte schoon 
fluwele mouwen , 

-Een witt canefasse wambas. met groff greyne mouwen 
-Noch een nyeuwe swarte lakense slechte brouck 
-Een schoone swarte lakense palsrock met mouwen 

geboort met ffuweie 
-Noch een swarle lakense pa!srock sonder mouwen 

met f!uwele passement geboordet 
-Een doncker tenete schoone mans tabbert met 

damaste slippen 
-Noch een swarte lakense langen tabberl damast 

gevoelt doctoors gewyse 
wEen paar trypte toffe/en 
-Een swarle ronde bonet 
-Een swarte dage!icx brouck. 
-Noch een swarte dagelicxe paitroci< sonder mouwen. 
-Noch e"'n ronde bonet met een flilweie capmutz 
-Een $Warte lange mantei met bay gevoert 
-Een heliebaert 
-Vyer nyeuwe hemden met een out hemdt. 
-Een dosyn noesdoucken, 

Fig.9. De garderobe van meestermedicyn Claes Cornelisz. 
Fig.10. Voorbeeld van een zwarte doctor toga, damast gevoerd, en gedragen door Andreas Vesa/ius (anatoom 
1514-1564) 
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Arnhem, Adam Dibbitz. Stad-apotheker. 

In het Register op de Raadsbesluiten der stad Arnhem staat onder de kop "Apothequar" dat 
bij raadsbesluit van 20 juni 1587 de apotheker - als een der stadsdienaars - zodanige kleding 
zal dragen als de magistraat zal goedvinden, zullende degene die zulks weigert, geen 
kleding genieten.15 De enige tot nu toe bekende apotheker te Arnhem in dat jaar is Adam 
Dibbitz16

, die dus hoogstwaarschijnlijk als stadsambtenaar gemeentekleding heeft gedragen. 

Montpel/ier. De ceremoniële mantel en ronde muts. 
Montpellier was in de late Middeleeuwen een voorloper op het gebied van medische en 
farmaceutische ontwikkelingen en regelgeving. Aan het einde van de 168 eeuw was daar 
een specifiek kledings-voorschrift van kracht. In 1575 werd een artikel aan de bestaande 
statuten van het samenwerkingverband van apothekers van de Universiteit toegevoegd dat 
stelde dat geen der meester-apothekers een examen mocht afnemen zonder lange mantel 
op straffe van 5 sols per overtreding. En al op 9 mei 1575 werd deze boete opgelegd aan 
twee meester-apothekers zonder mantel. Verondersteld wordt dat de kleur van de mantel 
zwart was en te vergelijken met de huidige toga van de advocaat. De mantel werd slechts bij 
plechtige gelegenheden gedragen. Als teken van kennis en kunde kreeg de geslaagde 
apotheker een ronde muts aangeboden, die kleiner was dan het vierkante hoofddeksel van 
de medicus. Bij de apothekers uit Montpellier was de uitdrukking " recevoir Ie bonnet de 
maistrise" een gangbare.17 

Conclusie 
De vraagstelling " hoe kleedde de apotheker zich indertijd" wordt in een studie uit 193018 

beantwoord met "zij kleedden zich zoals iedereen in die tijd". 
Dit zal in het algemeen zo geweest zijn maar we kunnen nu vaststellen dat er voor de 15e 

en 168 eeuw in het Bourgondische gebied wel degelijk enkele bijzondere nuances op aan te 
brengen zijn: 

- de hof-apothekers droegen hof-kleding in de kleuren van het Bourgondische, 
Gelderse en Beierse hof, 
een apotheker in dienst van de stad, droeg de kleding van de stadsdienaren, 
een tot medicus getransformeerde apotheker droeg (eenvoudige) dokterskleding en 

- de gewone apotheker volgde de mode van zijn financiële en sociale status: de 
hogere burgerklasse. Een uitzondering (buiten Bourgondië) vormden de apothekers 
van Montpellier met hun mantel en ronde muts bij plechtige gelegenheden. 
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