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HERBORISTEN 
EEN FARMACEUTISCH DEELBEROEP IN NEDERLAND 

ONDER DE FRANSE WETGEVING (1811 - 1814)** 

Inleiding 

Het medisch deelberoep herborist is in ons land geen lang leven bescho-
ren geweest. De invoering van de Franse geneeskundige wetgeving hier te 
lande op 6 januari 1811 introduceerde de kwalificatie 'herborist' en bij de 
afschaffing van de Franse geneeskundige wetgeving bij Koninklijk Besluit 
op 29 januari 1814 verdween deze kwalificatie geruisloos. 
In Nederland hebben tot op heden medische noch farmaceutische 
geschiedschrijvers veel aandacht aan de herboristen besteed. De officiele 
registratie door het Frans bestuur vermeldt echter een niet onaanzienlijk 
aantal: Frijhoff geeft in zijn 'dwarsdoorsnede' van die periode, uitgaande 
van de officiele registratielijsten, 83 "kruidkundigen", voor het grootste 
deel gevestigd in de stedenrijke departementen Zuiderzee en Monden van 
de Maas.' Onze nieuwsgierigheid was gewekt: wat hield deze bevoegdheid 
in en welke rol heeft de herborist vervuld in het medisch (of beter nog 
farmaceutisch^) beroepspatroon? Welke beroepscategorieen hebben voor 
de instroom gezorgd en wat is er na 1813 van de herboristen geworden? In 
deze bijdrage de antwoorden die wij op onze vragen konden vinden. 

* Overschiese Apotheek, Duyvesteijnstraat 5, 3042 BA Rotterdam en Raphaelstraat 22, 
1072 PV Amsterdam. 
•* Bijdrage in het kader van het onderzoeksproject "Geschiedenis van de medische 
beroepen in Nederland", Erasmus Universiteit Rotterdam. De auteurs danken prof.dr. 
M.J. van Lieburg voor zijn commentaar op de eerste versie van dit artikel. 

1. W. Frijhoff, "Medische beroepen en verzorgingspatroon in de Franse tijd: een 
dwarsdoorsnede", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, 
wiskmde en techniek 8 (1985) 92-122. 

2. Volgens de Nederlandse opvatting behoort de farmacie in deze periode tot de 
medische deelberoepen. De Franse wetgeving van 1803 geeft echter een duidelijke 
scheiding tussen geneeskunde en farmacie. In deze wetgeving oefent de apotheker het 
voUedige beroep uit, de herborist slechts een deel daarvan. In de periode 1811-1814 lijkt 
ons de term 'farmaceutisch deelberoep' dan ook correcter. Daarom is dit begrip ook in de 
titei van dit artikel gebruikt. Vgl. A.I. Bierman, Van artsenijmengkimde naar artsenijbereid-
kunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw (Amsterdam, 
1988) 19-20. 
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Het beroep 'herboriste' in Frankrijk 

Al sinds de middeleeuwen kende men in Frankrijk de 'herboriste', ook 
wel onder de naam 'herbier" of 'herboriste-botaniste'.' De herborist 
speelde een belangrijke rol bij de handel in enkelvoudige drogerijen. Hij 
was gerechtigd kruiden te verkopen "concurrement avec les apothi-
caires."" In grotere steden zoals bijvoorbeeld Parijs bleef het niet bij 
kruidenverkoop en vormden de herboristen een serieuze concurrentie 
voor apothekers en artsen: zij maakten ook aftreksels, klisteren, pleisters 
en kruidensappen en oefenden daarnaast onbevoegd de geneeskunst uit.' 
In Parijs werd in de 13de en 14de eeuw een aantal ordonnanties 
uitgevaardigd met betrekking tot het herboristenberoep.' De herborist 
diende een beroepseed af te leggen ten overstaan van de Medische 
Faculteit, zijn winkel werd gevisiteerd, in eerste instantie door medicinae 
doctores, later door apothekers. In 1761 dienden de Parijse apothekers 
nog een verzoek in om de verkoop van medicinale kruiden uitsluitend aan 
apothekers toe te staan, maar voor een dergelijke monopoliepositie 
voelde de plaatselijke overheid niets. Bij ordonnantie werd in 1761 
bepaald dat de herboristen onderworpen zouden zijn aan visitatie door 
apothekers', maar het bleef hen toegestaan hun waren te verkopen — 
opnieuw! — : "concurrement avec les apothicaires."* Ook in andere 
steden van Frankrijk werden dergelijke ordonnanties uitgevaardigd.' 

De Franse geneeskundige wetgeving van 1803 

De Napoleontische geneeskundige wetgeving van 1803 bracht orde in de 
Franse geneeskundige en farmaceutische wereld. Er werden uniforme regels 
opgesteld, waaraan men zich in het hele land te houden had. De wet van 21 
Germinal An XI (11 april 1803) regelde de organisatie van 'Ecoles de 
pharmacie', farmaceutische scholen waar de apothekers een opleiding 
kregen en examen konden doen. Maar ook werden in deze wet de beroeps-
terreinen van apotheker, herborist, drogist en 'epicier' — kruidenier — 
duidelijker afgebakend.'" De verkoop van kruiden volgens medicinaal 

3. M. Bouvet, Histoire de la pharmacie en France (Parijs, 1937) 63. 
4. F. Prevet, Histoire de I'organisation sociale en pharmacie (Parijs, 1940) 73. 
5. Bouvet, Histoire, 63. 
6. Prevet, Organisation sociale,73. 
1. Bouvet, Histoire, 279. 
8. Ibid. 
9. Prevet, Organisation sociale, Ti. 
10. Het overzicht dat Bouvet geeft van de conflirten tussen apothekers, drogisten en 

epiciers ten aanzien van de verkoop van drogerijen en medicamenten in de periode tot 
1803 maakt duidelijk, dat de problemen met deze beroepsgroepen dezelfde waren als die 
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gewicht was alleen toegestaan aan geexamineerde apothekers en geexami-
neerde herboristen (art. 37). Drogisten en kruideniers mochten enkelvou
dige drogerijen verkopen ten behoeve van de groothandel, maar uitsluitend 
volgens handelsgewicht (art. 33). 
Men kon herboristenexamen doen aan een farmaceutische school of — bij 
gebrek aan een dergelijke onderwijsinstelling — bij een Jury de Medecine. 
Het Besluit van 25 Thermidor An XI (13 augustus 1803) gaf nadere 
aanwijzingen met betrekking tot die examens. Voor het herboristenexamen 
werd geeist (art. 43): 
1. De kennis van medicinale planten, 
2. De voorzorgen die men in acht dient te nemen bij hun droging, 
3. De voorzorgen die men in acht dient te nemen bij hun conservering. 
Uit deze exameneisen komt het 'farmaceutisch deelberoep' duidelijk naar 
voren: aan de kandidaten voor het apothekersexamen werden met be
trekking tot hun botanische kennis dezelfde eisen gesteld, maar zij werden 
daarnaast nog geexamineerd in de scheikunde en hun preparatieve vaardig-
heden werden getoetst in een praktisch examen. 
Aan de farmaceutische scholen zou het herboristenexamen worden afge
nomen door de directeur van de school, bijgestaan door de professor in de 
botanic en een van de professoren in de geneeskunde. De kosten voor het 
examen bedroegen in Parijs 50 francs, aan andere scholen 30 francs 
(art. 43). De examens voor een Jury de Medecine werden afgenomen door 
een medicinae doctor of door een doctor in de heelkunde, bijgestaan door 
twee apothekers. Kosten 30 francs (art. 44). Bovendien schreef dit besluit 
een jaarlijkse visitatie van de herboristenwinkel voor (art. 46). 
Deze wettelijke bepaHngen rechtvaardigen de — voorzichtige — conclusie, 
dat de Franse herborist een rol als detaillist vervulde. Waarschijnlijk is er, 
zeker in het verleden, tevens sprake geweest van een groothandelsfunctie, 
maar het recht om volgens medicinaal gewicht te verkopen wijst heel 
duidelijk op het bedrijven van detailhandel in enkelvoudige drogerijen. 

De situatie met betrekking tot de verkoop van drogerijen in Nederland tot 1811 

De geschiedenis van de verkoop van drogerijen in Nederland is nog voor een 
belangrijk deel in nevelen gehuld. Over de groothandel in drogerijen is een 
aantal publikaties verschenen", maar naar het bestaan van een detailhandel 
is nog weinig onderzoek gedaan. De benamingen 'cruydenier', 'crudener', 
'specier' (13de en 14de eeuw) en de latere 'drogist' duiden op de verkoop van 

met de herboristen. Van een beroepenscheiding was kennelijk nog geen sprake, zij het dat 
alleen apothekers de bereiding van composita was toegestaan. Bouvet, Histoire, 284-286. 

11. Voor een overzicht van deze publikaties: D.A. Wittop Koning, Compendium voor 
de geschiedenis van de pharmacie van Nederland {Lochem, 1985) m.n. 90 e.v. 
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drogerijen, maar geven geen differentiatie aan tussen groothandel en 
detaillist. Hoewel voor de historicus de versregel van Roland Hoist "het is 
maar beter stille dingen stil te laten"'^ natuurlijk geen goede leidraad is, leek 
het voor de vraagstelling van deze bijdrage geen bezwaar het zeer verre 
verleden te laten rusten. Immers, bij de introductie van het herboristen-
beroep in Nederland was hier te lande de Geneeskundige Staatsregeling van 
1804 vigerende. Wij kunnen dus in dit geval volstaan met een analyse van de 
situatie met betrekking tot de verkoop en de verkopers van enkelvoudige 
drogerijen aan het einde van de 18de eeuw en de wijze waarop die in de 
eerste landelijke wetgeving werd verankerd. 
Aan het einde van de 18de eeuw was in de grotere steden — getuige de 
diverse adresboekjes — de handel in drogerijen een bekend beroep. In een 
aantal steden was het beroepsterrein van de drogisten middels een keur afgebakend.'' 
Hierin werd onder andere vastgelegd welke artikelen de drogist wel of niet 
mocht verkopen. Er was een duidelijke relatie met het apothekersberoep: de 
drogist mocht geen recepten klaarmaken, anderzijds waren de apothekers 
soms verplicht hun simplicia bij de drogist aan te schaffen.'* De Staats
regeling van 1804 maakte een einde aan de plaatselijke verordeningen. Deze 
wet regelde in de eerste plaats het verkrijgen van de bevoegdheid tot 
uitoefenen van een medisch deelberoep, en het toezicht op de beroeps-
uitoefening. Er worden vier medische deelberoepen in de wet genoemd: 
heelmeester, vroedmeester, apotheker en vroedvrouw. De drogist werd in 
deze wet dus niet als medisch beroepsbeoefenaar beschouwd. Ook ten 
aanzien van de verkoop van geneesmiddelen en/of drogerijen waren in de 
wet van 1804 geen bepalingen opgenomen. 

Herboristen in Nederland, 1811-1814 

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk kwam 
er een uitgebreide registratieprocedure voor de medische beroepen op gang. 
De Franse wetgeving schreef een dubbele registratie voor: men diende een 
kopie van zijn diploma te sturen naar de prefect van het Departement en 
bovendien een kopie te deponeren bij de rechtbank van eerste aanleg." 
Jaarlijks moesten de prefecten een gedrukte lijst publiceren met de namen 
van de geregistreerde beoefenaars van een medisch beroep. In 1812 werd de 
verplichte registratie hier te lande per publikatie aangekondigd.'* Uit de 

12. A. Roland Hoist, "Het stille huisje" in: A. Roland Hoist, Verzen (1911 s.l.) 
13. "Wittop Koning, Compendium, 90-91. 
14. Ibid 
15. Een eerste onderzoek naar de inhoud van de archieven van de rechtbanken in de 

eerste aanleg leverde een schat aan materiaal op, ook met betrekking tot de apothekers. 
Wij hopen hier in ander verband nog op tenig te komen. 

16. Frijhoff, "Medische beroepen", 96. 
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door ons geraadpleegde officiele lijsten" blijkt, dat zich 89 personen als 
herborist hebben laten registreren.'* Hun namen zijn opgenomen in de 
bijlage. Een overzicht van de diverse vestigingsplaatsen geeft tabel 1. 

label 1. 
Aantallen geregistreerde herboristen en hun vestigingsplaats. 

vestigingsplaats aantal 

Alkmaar 2 
Amsterdam 4' 
Delft 
'Gelderland' 
Gouda 
's Gravenhage 
Haarlem 
Leiden 
Monnickendam 
Oldemarkt 
Rotterdam 1 
Utrecht 10 
Weesp 
Zaandam 

17. Liste Generale Des Docteurs en Medecine et en Chirurgie, Officiers de Sante, Sages 
Femmes, Pharmaciens et Herboristes Etc. Etc. etablis dans le Departement du Zuiderzee, 
dressee en execution de I'article 26 de la loi du 19 Ventose an 11, et de I'article 28 de celle 
du 21 germinal meme Annee. (Amsterdam: Gebr. van Cleef, 1813). ARA Tweede afdeling 
Binnenlandse Zaken 1795-1813 inv. nr. 983. 
Liste Generale Des Docteurs en Medecine et en Chirurgie, Officiers de Sante, Sages 
Femmes, Pharmaciens et Herboristes etablis dans le Departement des Bouches de la 
Meuse dressee en execution de I'article 26 de la loi du 19 Ventose an 11, et de I'article 28 de 
celle du 21 germinal meme Annee. 1813. ARA Tweede afdeling Binnenlandse Zaken 
1795-1813inv. nr. 983. 
Liste Generale des Docteurs en medicine et en chirurgie, chirurgiens, officiers de sante, 
sages-femmes, Pharmaciens et herboristes etablis dans le Departement de I'lJssel-
superieure dresse en execution de I'art 26 de la loi du 19 ventose an 11 et de I'art 28 de celle 
du 21 Germinal meme annee. RA Gelderland, Bataafs-Frans Archief inv. nr. 5932. 
Register van exhibitie der diploma's van Doctoren, Chirurgijns etc. Rijksarchief in de 
provincie Overijssel, Archief van de Rechtbank van Eerste aanleg te Zwolle, inv. nr. 17. 

18. Dit aantal wijkt af van de opgave van Frijhoff. De verklaring hiervoor is dat 
Frijhoff geen opgave doet van de 8 herboristen op de lijst van het Departement 'Boven-
IJssel' en het ons (nog) niet mogelijk was de lijst 'Schelde' te raadplegen, waarop volgens 
Frijhoffs opgave 2 herboristen voorkomen. 
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Zoals in de inleiding gezegd vroegen we ons af uit welke beroepscategorieen 
de herboristen afkomstig waren. Voor Amsterdam en Rotterdam is getracht 
dit na te gaan. Uit de tabel blijkt dat in Rotterdam 11 herboristen gevestigd 
waren. In het Rotterdamse adresboek van 1808 zijn 8 van hen terug te 
vinden als "handelaar in droogerijen" of "drogist."" 
Het Amsterdamse "herenboekje" van 1806 geeft slechts de namen van 7 
latere herboristen.^" Andere bronnen leverden eveneens gegevens op: de 
Goudse herborist C. Bentoit is ongetwijfeld dezelfde als Carel Bentfort, een 
bekende groothandelaar.*" Ook de herboristen Isaac Tobias Philips, David 
Veen, Marcus Salomon Polack en Pieter Nibbrig waren voor 1811 al bekend 
als drogist-groothandelaar.^^ 
LHt de stukken die zijn gedeponeerd bij de rechtbank van eerste aanleg 
blijkt, dat het voor de betrokkenen niet altijd geheel duidelijk was wat de 
nieuwe wetgeving precies inhield: In Zwolle bijvoorbeeld lieten zich twee 
drogisten —waaronder J.W. van Ketwich, de schoonvader van de bekende 
Amsterdamse apotheker Anthoni d'Ailly — bij de rechtbank registreren als 
"droguiste." Bij dezelfde rechtbank liet J. van der Wende in Oldemarkt zich 
als "droguiste et herboriste" registreren.^' In de Franse wetgeving was 
drogist echter geen medisch beroep. Op de officiele lijst vinden we daarom 
alleen Van der Wende terug (als herborist). 
Door Frijhoff is al opgemerkt, dat registratie geen automatische erkenning 
van bevoegdheid inhield.^'' Voor de herboristen gold dit zeker, want zij 
konden natuurlijk onmogelijk het gevraagde diploma overleggen! Alleen 
Johannes Hendrik de Zwaan, gevestigd te Leiden, gaf bij de registratie een 
admissiedatum op. Alle anderen zijn dus slechts voorlopig geregistreerd en 

19. Geheel nieuw, verbeeterd en vermeerderd Naamregister der kooplieden, fabrikeurs, 
winkeliers, wisselaars, koffljhuis en logementhouders der Stad Rotterdam (Rotterdam, 
1808). 

20. Gemeentearchief Amsterdam. In een extractboek van de Nederlandse Israelitische 
Hoofdsynagoge te Amsterdam worden — volgens een opgave van K.A. Citroen aan D.A. 
Wittop Koning uit 1951 — in augustus 1813 als drogisten genoemd: Raphael Salomon 
van Bebber, Israel Isaac Graanboom, Marcus Salomon Polak, Marcus Zadok Polak en 
Abraham Marcus Voorzanger, die alien als herborist waren geregistreerd. Extract uit het 
verbaal van het verhandelde bij het Consistorie der Israeliten in de Circumscriptie van 
Amsterdam, f. 64, 74, 87,98. 

21. E. Grendel, De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865 (Gouda, 
1957) 380, 423-424, 456. 

22. Wittop Koning, Compendium, 238. D.A. Wittop Koning, "Bijdragen tot de 
pharmaceutische prijsgeschiedenis", Economisch Historisch Jaarboek ('s Gravenhage, 
1958) 1-39, m.n. 16-17. 

23. Register van exhibitie der diploma's van Doctoren Chirurgijns etc. Rijksarchief in 
de provincie Overijssel, Archief van de Rechtbank van Eerste aanleg te Zwolle, inv. nr. 17. 

24. Frijhoff, "Medische beroepen", 96. 
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zullen alsnog examen hebben moeten doen. 
Voor wat betreft de herboristen in het Departement Monden van de Maas is 
het mogelijk na te gaan, in hoeverre aan deze eis is voldaan. Van de 
examenzittingen in 1812 en 1813 van de Jury de Medecine voor dit 
Departement is namelijk een verslag bewaard gebleven.^' Voor het her
boristenexamen examineerde de Jury op de zitting van 1812 45, op die van 
1813 3 kandidaten.^' Op de lijst treffen we de namen aan van 8 van de 14 
herboristen die op 30juli 1811 voorlopig waren geregistreerd. Helaas geeft 
het verslag niet veel bijzonderheden over de inhoud van de examens. De 
letterlijke tekst in het verslag luidt: "Le Jury ... a interroge I'aspirant sur la 
connaissance des drogues simples et des plantes medicinales." De examens 
begonnen om twaalf uur 's middags, en hebben waarschijnlijk niet erg lang 
geduurd: op een dag nam de Jury 7 herboristenexamens af, 3 kandidaten 
voor het apothekersexamen legden het botanische gedeelte af, en tot slot 
beoordeelde de Jury nog de preparaten van 13 andere kandidaatapothekers, 
van elk 9. 
Bij gebleken voldoende kennis ontving de kandidaat het herboristendiploma, 
het 'Certificat de Capacite pour la profession d'Herboriste'. Het examen-
verslag bevat geen voorbeelden van diploma's, maar bij de registratie werd 
de tekst van het diploma overgeschreven. Zo weten we dat deze luidde: 

"Nous soussignes composant le Jury Medical du Department ... en Execution de la 
Loi du 21 germinal an 11 certifions que le Sr ..., Age de .. ans, natif de ..., a subi 
I'examen present par I'art 37 de la dite Loi; dans lequel examen le dit Sr ..., ayant 
donne la preuve qu'il connait avec exactitude les plantes medicinales, nou lui delivrons 
le present Certificat."^' 

De leeftijden van de kandidaten varieerden van 16 tot 70 jaar, waaruit men 
zou kunnen afleiden dat men de dreiging de beroepsuitoefening te moeten 
staken bij gebrek aan diploma ernstig nam. 
Op donderdag 11 november 1813 deden de drie laatste kandidaten voor het 
herboristendiploma examen. Zij ontvingen alien het 'certificat de capacite', 
maar de dagen van de herboristen in Nederland waren geteld. Op 17 
november, de laatste dag van de examens, wapperde van de Grote Kerk in 
Den Haag het oranje. Op 30 november zette Prins Willem Frederik voet aan 

25. Proces Verbal Jury de Medecine Departement des Bouches de la Meuse. Reunion 
de 1812. Reunion de 1813. Universiteits Bibliotheek Leiden ASF 592. 

26. Het geringe aantal kandidaten dat zich voor deze zitting had aangemeld vindt 
ongetwijfeld zijn verklaring in de politieke situatie. De examenzitting van 1813 vond 
plaats in november. Op 3 november bereikte het bericht van Napoleons nederlaag bij 
Leipzig ons land en op 15 november begonnen de oproerigheden in Amsterdam, gevolgd 
door het massale vertrek van de Fransen. 

27. Gemeente Archief Amsterdam, Archief van de Rechtbank van eerste aanleg, inv. 
nr. 5074 nr. 970. 
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wal in Scheveningen, en op 6 december nam hij als Soeverein Vorst het 
landsbewind over. 

Na 1813 

Het Koninklijk Besluit van 29 januari 1814 schafte de Franse geneeskundige 
wetten af, en gaf de Geneeskundige Staatsregeling van 1804 weer rechts-
kracht. Artikel 4 van dit besluit geeft overgangsregelingen voor de medische 
beroepen en de apothekers, maar spreekt niet over herboristen. In 1818 werd 
een nieuwe geneeskundige wetgeving afgekondigd.^* Het aantal medische 
beroepen was in de wetgeving van 1818 uitgebreid. Het Koninklijk Besluit 
van 31 mei 1818, waarin het verkrijgen van de bevoegdheid en het toezicht 
op de beroepsuitoefening werd geregeld spreekt in art. 13 van: "stads-, 
plattelands-en scheepsheelmeester, vroedmeester, apotheker, vroedvrouw, 
oogmeester, tandmeester en drogist of kruidenverkooper." 
Een nadere beschouwing van de eerste registratielijsten na 1818 leerde, dat 
van de 89 geregistreerde herboristen zich 44 hebben laten registreren als 
drogist.-^' Dat de overheid deze continuering sanctioneerde blijkt uit een 
artikel van het "Plan en regelmaat van examen voor de Droogisten."'" 
Artikel 5 stelt: "De thans geetabliseerde Droogisten, voor zoo verre dezelve 
onder het voorig bestuur op eene wettige wijze zijn geadmitteerd en 
bekwaam bevonden, zullen door de respective provinciale geneeskundige 
commissien in die kwaliteit erkend en derzelver getuigschrift gratis geviseerd 
worden." 

De opgegeven admissiedata bewijzen dat de commissies genoegen hebben 
genomen met een herboristendiploma. Ook vinden we 12 herboristen, die in 
1812 en 1813 bij de Jury de Medecine examen hadden gedaan en wier namen 
nog niet op de officiele Franse lijst voorkwamen, terug als drogist, met een 
admissiedatum in 1813. 
Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de kwalificatie herborist en de 
kwalificatie drogist van 1818. De beroepsinstructie voor drogisten — 
uitgevaardigd 31 mei 1818 — gaf hen heel wat meer mogelijkheden dan de 
herboristen." De drogist was gerechtigd drogerijen — waaronder verse en 

28. Wet van 12 Maart 1818, ter regeling van het gene betrekkelijk is tot de uitoefening 
van de verschillende takken der Geneeskunde. In Staatsblad 1818 nr. 16. 

29. Lijsten der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der 
Geneeskunst. Een verzameling kopieen van deze lijsten bevindt zich in het Medisch 
Encyclopedisch Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam. 

30. 31 januari 1820.0.a. te vinden in J. P. Beekman, Verzameling van Wetten. Besluiten 
en Reglementen betrekkelijk de Burgerlijke Geneeskundige Dienst in het Koningrijk der 
Nederlanden ('s Gravenhage, 1836). 

31. Instructie voor de Droogisten in het Koningrijk der Nederlanden. Eveneens in 
Beekman, Verzameling. 
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gedroogde kruiden — en specerijen te verkopen, evenals "verw-waren," 
maar daarnaast ook chemicalia mits "in het groot fabriekmatig en niet door 
hen zelven bereid." De verkoop van scheikundige preparaten "welke alleen 
als geneesmiddelen gebruikt worden," bleef echter voorbehouden aan de 
apothekers. Ook legde de wetgever vast of de verkoop naar medicinaal of 
handelsgewicht diende te geschieden. Voor de chemicalia was uitsluitend de 
verkoop volgens handelsgewicht toegestaan. De verkoop van drogerijen, 
"delfstoffelijke zelfstandigheden" etc. mocht volgens medicinaal gewicht 
geschieden, maar voor een aantal sterkwerkende drogerijen — waaronder 
opium, nux vomica, digitalis, papaverbollen en arsenicum — werden 
minimale handelshoeveelheden vastgesteld. Het was de drogisten verboden 
deze artikelen beneden de wettelijke vastgestelde hoeveelheid te verkopen.'^ 
In tabel 2 zijn de aantallen drogisten met een "herboristenverleden" per 

Tabel 2. 
Geregistreerde drogisten met een kwalificatie als herborist. 

Vestigingsplaats voormalig examen totaal geregistr. 
herborist herborist herboristen 

Alkmaar 
Amsterdam 
Delft 
Dordrecht 
'Gelderland' 
Gouda 
's Gravenhage 
Haarlem 
Leiden 
Monnickendam 
Oldemarkt 
Rotterdam 
Utrecht 
Weesp 
Zaandam 

1 
21 

1 

1 

2 
1 

1 
7 
9 

3 
1 
1 
2 

2 

3 

1 
21 

1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 

1 
10 
9 

32. Deze regeling, die ook onder de wetgeving van 1865 gehandhaafd bleef, heeft een 
tweeledig doel gehad. Zij stelde de drogist in staat een (groot)handelsfunctie te vervullen, 
maar maakte het hem daarnaast onmogelijk therapeutische hoeveelheden van sterk 
werkende stofTen af te leveren en zich aldus op geneeskundig en farmaceutisch terrein te 
bewegen. In de praktijk gaf deze regeling echter aanleiding tot zeer ongewenste 
toestanden. Narcotica en vergiften konden nu immers wel in zeer grote hoeveelheden 
moeiteloos door elke particulier worden aangeschaft. Bierman, Artsenijmengkunde, 43-44. 
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vestigingsplaats vermeld. In de laatste kolom is ter vergelijking het aantal 
geregistreerde herboristen opgenomen. Opvallend is dat het grote aantal 
herboristen in Amsterdam met meer dan de helft is gedaald. Het blijft 
vooralsnog onduidelijk waarom men zich alleen in Amsterdam in zo grote 
getale als herborist heeft laten registreren. In Dordrecht werden— misschien 
bij vergissing, de betrouwbaarheid van de Franse lijsten is zoals bekend niet 
altijd even groot — geen herboristen geregistreerd, maar drie latere drogisten 
daar blijken het herboristenexamen te hebben afgelegd. De cijfers in tabel 2 
laten zien dat — met uitzondering van Amsterdam — het grootste deel van 
de voormalige herboristen zich als drogist heeft laten registreren. 

Nabeschouwing 

Het herboristenberoep heeft in de periode 1811-1814 in Nederland slechts in 
naam bestaan en is hier niet tot ontwikkeling gekomen. Dit is niet alleen te 
wijten aan de korte periode, waarin dit beroep een wettelijke status had. Een 
belangrijker reden is dat de uitsluitende verkoop van drogerijen, anders dan 
in Frankrijk, in ons land geen aparte beroepsgroep had voortgebracht. De 
kruidenhandel was hier te lande aan het einde van de 18de eeuw voor een 
belangrijk deel in handen van de drogist. Maar de drogist hield zich, anders 
dan de Franse herborist, tevens met de verkoop van andere artikelen bezig. 
Bij het in werking treden van de Geneeskundige Staatsregeling in 1804 was 
er voor de drogisten een vacuum ontstaan. Zij vielen buiten de medische 
wetgeving. Het lijkt daarom aannemelijk, dat vele drogisten de mogelijkheid 
van registratie als medisch beroepsbeoefenaar hebben aangegrepen en zich 
— de enige mogelijkheid! — als herborist hebben laten registreren. Daar-
mee was in theorie een nieuwe medische beroepsgroep gecreeerd. Er is echter 
niets dat crop wijst dat de activiteiten van de herborist andere waren dan die 
van de drogist, die in de Franse wetgeving een paramedisch beroep 
uitoefende." Wij willen daarom concluderen dat het herboristenberoep hier 
te lande slechts gefunctioneerd heeft als een toevluchtsoord voor die 
drogisten die prijs stelden op de bevoegdheid van medisch beroepsbe
oefenaar. Toen in 1818 het drogistenberoep een plaats had gekregen in de 
medische wetgeving, was er dan ook geen behoefte meer aan het beroep 
herborist. 

33. Frijhoff heeft dan ook gelijk, waar hij stelt dat men de gediplomeerde herborist niet 
dient te verwarren met de para-medische beroepsgroep van de drogisten, maar zijn 
stelling gaat alleen in Frankrijk op. Frijhoff, "Medische beroepen", 99 noot 15. 
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Summary 

Herbalists. A farmaceutical subprofession in 
the Netherlands under French medical law (1811-1814) 

In 1811 the Netherlands became part of the French Empire, with the result that French 
Medical Law took effect here. The medical sub-profession 'herboriste' (herbalist), well 
known in France, became now also a medical profession in the Netherlands. 
About ninety Dutch herbalists are mentioned on the French official lists of all persons 
admitted to medical practice. In this article we discuss the activities of this professional 
group. We also tried to find out what the activities of the herbalists were before 1811 and 
what became of them after the restoration of Dutch independence in November 1813. 
According to the French registration lists almost all herbalists were established in the 
main cities in the western part of the Netherlands. It turned out that many of them were 
former chemists, and obviously — this in contrast with the situation in France — there 
was no big difference between their activities as a chemist and as a herbalist. Only, as 
herbaUsts they had a medical qualification, and that may have been the reason why 
chemists became herbalists. After the restoration French Medical Laws were abolished, 
and in 1818 a new Health Legislation was proclaimed. In this Act chemists were 
recognized as a medical subprofession. On the first registration lists a great number of the 
former herbalists are mentioned as chemists. 

BIJLAGE 

In deze bijlage de namen van de herboristen, zoals die voorkomen op de door ons 
geraadpleegde officiele registratielijsten," met hun vestigingsplaats en de datum van hun 
registratie, De lijst van het Departement de I'lJssel superieure geeft wel de namen van de 
herboristen, maar vermeldt geen vestigingsplaatsen. 

Naam Vestigingsplaats Registratiedatum 

Jacobus Nicolaas Aaldering Amsterdam 
Daniel Barrand 's Gravenhage 
Chretien van Basten Utrecht 
C. Bentoit Gouda 
Raphael Salomon van Bever Amsterdam 
Johannes Bewier Amsterdam 
Pierre Jean Bisschop Utrecht 
Hendrik van den Braak Amsterdam 
Pieter Bras Amsterdam 
Jan Cornelis de Meyer de Brinkman Amsterdam 
Dirk Broens Amsterdam 
Pieter Brok Zaandam 
Lambertus Brouwer Amsterdam 

24/9/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
20/10/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
20/10/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
20/10/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
30/10/1812 A'dam 

34. Zie noot 17. 
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Adrianus Bugger 
Jan Abraham Delfos 
Jean Salomon van Dyk 
Simon Bosma ten Doesschate 
Antoine van Dorssen 
Van Eldik 
Abraham Eveleink 
Henry Flaas 
Jacobus Hendrik Gerritsen 
K.J. G(i)ltay 
Israel Graanboon 
Johannes Ludovicus Groeneman 
Johan Carl Christiaan Heidenbcrger 
Gustav Bernhard Heidenbcrger 
Jacobus Hillegaart 
Albertus Hooft 
Wessel Hoofts 
Comeille Casteleyn 
Johan Wynen ten Cate 
Gerard Tileman Ketje 
Siemon Kiebert 
Christiaan Swarthof Kok 
Jacob Kooker 
Gerardus Kotting 
Evert Cramer Dkz 
Cornelis Crol 
Guillaume Kuhler 
Gottfried Wilhelm Leopold 
Lambertus Joannes Sander van Loo 
Evert Cornells van Marie 
Gerrit van Meesbert 
Gerard Henry Mehler 
Joseph de Jonge Myersz 
Jean Elisee Mensinga 
Arent Hering(a) van der Mersch 
Jos. Guillaume van Meurs 
Comeille van Meurs 
Jacob Christiaan Meyerholtz 
Steven Mons 
Guillaume Murenbeeld 
Francois Netscher 
Pieter Nibbrig 
Petrus Jacob Noordbeek 
Jan Daniel Noorthout 
Jan Jacob Oostendorp 
Abraham van der Hoek Ostenden 
Christiaan Bernhard Petri 
Isaac Tobias Philips 
Marcus Salomon Polack 
Joannes Henricus PuUen 

Amsterdam 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Utrecht 
Utrecht 

Rotterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

Utrecht 
Amsterdam 

Weesp 

Alkmaar 
Amsterdam 
Amsterdam 
Alkmaar 
Delft 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Monnickendam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Utrecht 

Rotterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Haarlem 
Rotterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

25/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
22/10/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 
20/10/1812 A'dam 
2/8/1813 Amhem 
30/7/1811 's Gravenhage 
23/9/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
2/10/1812 A'dam 
7/8/1813 Amhem 
23/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
2/8/1813 Arnhem 
6/8/1813 Amhem 
10/10/1812 A'dam 
25/9/1812 A'dam 
2/8/1813 Amhem 
1/10/1812 A'dam 
2/4/1814 Arnhem 
21/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
21/9/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
24/9/1812 A'dam 
25/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
niet vermeld 
30/7/1811 's Gravenhage 
25/9/1812 A'dam 
20/10/1812 A'dam 
2/8/1811 Amhem 
30/7/1811 's Gravenhage 
1/10/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
30/7/1811 's Gravenhage 
30/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
30/7/1811's Gravenhage 
23/9/1812 A'dam 
20/10/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
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H. van Rinkhuizen Utrecht 
Jan Rondeboom Amsterdam 
J. Rooster Rotterdam 
Hermanus de Ruyter Amsterdam 
Johan George Ruth Amsterdam 
Jan Fredrik Sieburg Amsterdam 
Johannes Henricus Siemons Amsterdam 
Sander van Sittert Monnickendam 
Gellius Hendrik Spies Amsterdam 
J. de SuperviUe et Fils et Comp Rotterdam 
Jacobus Telders Amsterdam 
Louis Trip Amsterdam 
David Veen Haarlem 
M. Verbaan Rotterdam 
Gysbert de la Fontaine Verwey Amsterdam 
Cornells Visser — 
Martin Vonk et fils Rotterdam 
Abraham Marcus Voorzanger Amsterdam 
Jacques Samuel Waal Utrecht 
Hendrik Benjamin van Medembach 
Wakker Amsterdam 
J. van der Wende Oldemarkt 
Hendrik Willem van der Wiel Amsterdam 
Fredrik Wilkes Amsterdam 
Hendrik Woerman Amsterdam 
Augustus Ludewig Fredrig Ziegenbein Amsterdam 
J.H. de Zwaan Leiden 

20/10/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
24/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
niet vermeld 
26/9/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
24/9/1812 A'dam 
23/9/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 
30/7/1811 's Gravenhage 
23/9/1812 A'dam 
29/7/1813 Amhem 
30/7/1811 's Gravenhage 
20/10/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 

23/9/1812 A'dam 
6/12/1805 Zwolle 
22/9/1812 A'dam 
1/10/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
24/9/1812 A'dam 
14/9/1788 's Gravenhage 


