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De Pharmantiek-verzameling in Sint-Lievens-Houtem is een privéver-

zameling van een duizendtal verschillende voorwerpen uit de             

apothekerswereld van 1500 tot 1950. 

De eerste vermelding van apothekers in de lage landen vinden we in de 

Brugse stadsrekening van 1285. 

In 1304 bestond er reeds een vereniging van kruideniers en apothekers: 

de “Neerynghe van de Cruydthalle”, verenigd tot 1796. 

De oudst gekende apotheek van Brugge “In Den Thems” dateert van 

1696 en bestaat nu nog (Apotheker Ronny Fevery in de Zuidzandstraat). 

In 1636 was er in Tienen aan de veemarkt al een apotheek “De Mortier”. 

Het huidig apotheekmuseum in Maaseik was ook één van de 3 oudste 

apotheken van België. 

Eén van de voornaamste attributen van de apotheker-kruidenier 

(kruidenkenner en menger) was de mortier of de vijzel.  

In de verzameling zitten dan ook verschillende vijzels uit de periode 

1500 tot heden. 

De blikvangers zijn een vijzel uit 1653 

getekend met het embleem van de 

VOC Amsterdam, een vijzel uit 1542 

van de bekende Mechelse klokken-

gieter Peter Van Den Ghein, een vijzel 

van Henryck Ter Horst uit 1639 en een 

supergrote bronzen vijzel gegoten 

door Wierinck uit Overmeire voor een 

apotheker uit Gent in 1768. 

Ook een 3-tal standaarden voor vijzels zijn merkwaardig. 

De oudst gekende vijzels waren in steen, later werden ze gemaakt in 

hout, ijzer, glas, koper en brons en vanaf de 19e eeuw in porselein zoals 

die nu nog worden gebruikt in de moderne apotheek. 

 

Het beroep van apotheker is in de loop 

van de laatste 200 jaar geëvolueerd 

van kruidenmenger en bereider naar 

bereider en afleveraar van industrieel 

bereide geneesmiddelen en heden ten 

dage wordt de apotheker naast het 

bereiden en afleveren vooral een raad-

gever. 

 

In de verzameling zien we dan ook verschillende toestellen voor het       

mengen en persen van kruiden, het maken pillen, ouwels, gelulen,     

zetpillen, ovulen, allerlei soorten geblazen flessen met email etiket,        

recipiënten in steen, glas, hout en gestampt papier, kurkenrollers, weeg-

schalen en gewichtendozen. 

Naast een ganse reeks antieke waterfilters vindt u er ook de klassieke    

Hollandse Gapers, een pillenvergulder, klisteerspuiten en crachoirs en 

een hele reeks zuigflessen vanaf de 17e eeuw. 

Tot slot vindt u er ook de zeer begeerde metalen geneesmiddelen-

doosjes, typisch vanaf het begin van de 20e eeuw, affiches en reclame-

voorwerpen, tot een asbak toe met publiciteit voor pijnstillers. 


