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Met het woord “beeld” bedoelen we een karikaturaal beeld van de 
apotheker. Het woord karikatuur komt van het Italiaanse caricare. 
Caricatura betekent last, lading, opdracht, taak… (van carrus, kar). Een 
karikatuur is een overdreven komische afspiegeling van een politieke of 
sociale situatie van bepaalde groepen, een bepaald persoon, een beroep 
of een gebeurtenis, weergegeven in een spotprent, een overladen beeld 
of een tekst. Ze heeft de bedoeling belerend te zijn, verklarend of spot-
tend. De karikatuur is bedoeld om op een subtiele manier de draak te 
steken, en ze zit vol met ironie. Soms ook, gelukkig maar, is het een 
hulpmiddel om een beroep op te hemelen.

Wegens de nauwe samenwerking tussen geneesheer en apotheker loopt 
er slechts een onscherpe lijn tussen de karikatuur van beide beroepen. 
Ze worden voorgesteld als autoriteiten die overschat of eerder onder-
schat worden door de gewone sterveling. In beide gevallen gaat de kri-
tiek niet naar hen die bekwaam zijn, maar naar de hebzuchtige, arro-
gante of cynische personen. Ook vanwege zijn specifieke, geheimzin-
nige en exotische daden is de apotheker altijd een geliefd onderwerp 
geweest van de karikaturist. Hij wordt dikwijls als een raar of geheim-
zinnig persoon voorgesteld en hij moet het vaak ontgelden voor zijn 
vermeende hebzucht en bedrog. De apotheker wordt voorgesteld als een 
man met grillen, een eigenaardig en naïef persoon, die rare dingen doet 
met ingrediënten, maar ook als een ijdel winkelier die van zijn gemak 
houdt en zich onverzettelijk toont in het zaken doen. Maar het exoti-
sche en het mysterieuze van de apothekerswinkel, samen met de weten-
schappelijke kennis en de ambachtelijke handelingen van de apotheker, 
wordt ook vaak op een leuke manier terecht gelauwerd.



8 De apotheker in prenten, verzen en spreuken

Van de apotheker wordt verwacht dat hij bovenmenselijke daden stelt, 
namelijk de zieken snel en blijvend genezen van alle mogelijke fysieke 
ongemakken. Door de beperktheid van het menselijk bestaan voert hij 
voortdurend een ongelijke strijd, die hij niet kan winnen. Het is dus 
begrijpelijk dat de patiënt die niet geholpen werd, zich bedrogen voelt, 
omdat hij toch moet betalen voor drankjes, pillen en zalfjes. En zo zien 
we dat de humoristische karikaturist alle zin voor humor verliest. Hij 
rekent af met de apotheker: slecht smakende medicamenten, stervende 
patiënten, waardeloze ingrediënten en   veel te duur. Voldoet de apothe-
ker echter aan de eisen van de cliënt, dan wordt hij opgehemeld voor 
zijn vlijt en zijn kunde.

Naast de karikaturale beelden is de apotheker ook het onderwerp in 
gezegden, verzen, volksuitdrukkingen, grafschriften, luimige en ern-
stige opschriften op luifels en in anekdoten.

Als oorsprong van de benaming “apotheker” moeten we teruggaan naar 
de oude Griekse geschriften, waarin volgende benamingen voorkomen: 
pharmacopolos (artsenijverkoper), rhizotomos (wortelgraver, wortel-
snijder dus kruideninzamelaar), myrepsos (zalvenmenger), migmatopo-
los (verkoper van mixturen). Maar al deze mensen waren in feite geen 
apothekers, het waren hoogstens knechten van de dokters, zonder oplei-
ding. Deze knechten verkochten wel achter de rug van de dokter om hun 
kruiden, zalven en mixturen, maar van enige wetenschappelijke farma-
cie, van opgeleide apothekers was er hoegenaamd geen sprake. Ook bij 
de Romeinen waren de geneeskunde en de farmacie niet gescheiden.

De Arabieren brachten hierin verandering. Door hun mathematische 
geest en hun zin voor orde, kwamen ze tot de vaststelling dat beide dis-
ciplines eigenlijk onverenigbaar zijn: de wederzijdse controle tussen 
dokter en apotheker geeft een veel hogere graad van zekerheid. Zeker 
op het gebied dat de mensen het nauwst aan het hart ligt: gezondheid en 
leven. Diegenen die zich met de bereiding van geneesmiddelen wilden 
bezig houden, moesten dat doen als hoofdberoep met aan de basis een 
speciale opleiding. Er werden scholen opgericht en de eerste apotheek 
werd in Bagdad geopend in 770.



Inleiding 9

De kennis van de kruidenkunde, de geneeskrachtige werking van plan-
ten en kruiden, ontwikkelde zich verder in de Middeleeuwen, wanneer 
kloosters kruidentuinen aanlegden voor de verpleging van de zieken. 
Vele kloosterlingen hebben zich aldus als apothekers verdienstelijk 
gemaakt. In de negende eeuw werd de universiteit van Salerno gesticht, 
waar vanaf 1150 een medische faculteit werd opgericht. Daarna volgden 
Toledo, Bologna, Parijs, Padua, Montpellier als voornaamste universi-
teiten op medisch en farmaceutisch gebied voor leken. Frederik II von 
Hohenstaufen vaardigde in 1231 een ordonnantie uit tot regeling van de 
geneeskundige beroepen. Daarin stelde hij dat de artsenijbereidkunde 
een tak is die artsenijen inzamelt, bewaart, mengt en aflevert. Beëdigde 
ambtenaren hielden toezicht op de bereiding van geneesmiddelen in 
de apotheken, en de apotheker diende een eed af te leggen dat hij die 
geneesmiddelen ‘secundum artem’, d.w.z. volgens de kunst, zou bereiden. 

De zelfstandige apotheker was geboren.


