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DE BREDASE APOTHEKERS van de 15e- tot het begin van de 19e eeuw 
door G. J. REHM 

(Vervolg van Bulletin No. 20) 

Blijkt uit de dopen van zijn kinderen reeds dat hij katho
liek was, uit de verklaring die pastoor Cornelis Gobbincx te 
Breda in 1591, een jaar na het innemen van Breda door de 
Staatse troepen, afgaf blijkt, dat hij een oprecht goed katholiek 
was en dat hij zelfs met gevaar voor eigen leven priesters, 
monniken en andere katholieken uit hun gevangenissen had 
verlost en zich voor hen borg had gesteld *), bovendien had hij 
het koperwerk uit de Grote kerk in zijn kelder bewaard en 
gaf dit in 1625, toen de kerk weer in katholieke handen was, 
terug. Het werd op 3 december van dat jaar bij hem door 4 ar
beiders afgehaald 2). 

Na het beëindigen van de huur van het huis „de Swaen" 
kocht hij op 27 september 1593 het huis „de Wynthont" ook 
wel „de Hasenwint" aan de Grote Markt (thans 44), waarin de 
apotheek van wijlen Anthonis Hoze gevestigd was geweest3). 
Een jaar later had hij de gehele koopsom reeds voldaan4). 

De volledige naam van zijn echtgenote luidt mogelijk Wil-
helmina Wijnants n.1. op 1 april loste een zwager van Gijs-
brecht een obligatie van ƒ 1800,— aan hem af en deze zwager 
heette Marten Wijnants5). In 1607 belegde hij zijn geld in de 
koop van een woning met erf en hofje achter een winkel aan 
het rul op het Ginnekenseinde; de winkel met toebehoren zelf 
kocht hij kort daarna ook 6). Eveneens als belegging nam hij 
in de jaren hierna tot en met 1630 verschillende erfcijnzen over 
en kocht nog een aantal landerijen in de omgeving van Breda. 

Direct na de inname van Breda in 1625 door de Spanjaar
den kwam deze katholieke apotheker in het stadsbestuur. Tot 
in 1635 was hij achtereenvolgens weesmeester, tienraad en 
schepen. Eigenaardig is wel, dat hij van 1605—1607, toen Breda 
in Staatse handen was, toch H. Geestmeester werd. 

Met het oog op zijn functies is het niet verwonderlijk, dat 
zijn zoon Gijsbrecht griffier van Breda en later Drossaard van 
Rethy werd en dat zijn dochter Clementia huwde met de 
Schout van Prinsenland Henrick Hulshouts., Zijn zoon Jan (zie 
hierna) werd apotheker en assisteerde zijn vader in diens zaak. 

In 1635 heeft hij zich zowel uit het openbare als uit het 
zakenleven teruggetrokken. Het is immers het laatste jaar, dat 
wij hem bestuursfuncties zien vervullen en ook verder was 
niets meer over hem te vinden, hij was toen trouwens in de 
70 jaar oud. Hij overleed op 21 januari 1641. 

1) A.R.A. Brussel, Papiers d'état et de l'audience 1819. 
2) Afd. III-8 no. 33, f. 123. 3) R. 494, f. 155r+v. 4) R. 1119, f. 36v. 
5) R. 499, f. 43v. 6) R. 506, f. 19r+v en f. 33r+v. 
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Lucas S tas vestigde zich enige dagen na de verrassing van 
Breda door middel van het turfschip als apotheker te Breda. 
Voor zijn winkel huurde hij op 12 maart 1590 het gemeubileer
de huis „de Sevensterre" aan de Grote Markt (= thans 50) voor 
ƒ 85,— per jaar 1). 

Enige maanden na zijn komst werd hij gearresteerd en in
gesloten op de gevangenpoort te Breda onder verdenking van 
het in omloop brengen van 150 valse munten. Toen zijn zaak 
op 11 augustus voor de schepenbank gebracht werd, verzocht 
zijn advocaat hem toe te staan het proces door een procureur 
te laten voeren, zodat Lucas dus niet door de roedragers (= 
politie) van de gevangenpoort naar het stadhuis gevoerd be
hoefde te worden. Als redenen voerde de advocaat aan, dat 
Lucas een „expert apteker" was, die hoopte stad en land van 
Breda grote diensten te bewijzen en dat zodoende groot schan
daal voorkomen kon worden2). Volgens de aanspiaak van de 
Drossaard ter criminele rol zou Lucas 4 à 5 jaar tevoren om
gang gehad hebben met een valse munter, die hem in Vianen 
het valse geld had overhandigd en dat daarna door hem vooral 
in Vlaanderen -en Dordrecht was uitgegeven. De eis luidde : 
verbeurte van lijf en goed en „dat men over denselffden met
ten sweerde richten zoude, sulcx datter de doot naer volgen 
zoude oft dat de verweerder anderssins bij bannissement, con
fiscatie van goederen oft diergelijcke pene" gestraft zou wor
den. Lucas ontkende de omgang met de valse munter, doch 
gaf wel toe dat hij 150 daalders van hem te Culemborg ont
vangen had, maar niet had geweten dat die vals waren. Hij 
ontkende dan ook per daalder 22 stuivers betaald te hebben 
en zei dat hij ze alleen in Dordrecht had uitgegeven. Na ver
oordeeld te zijn tot betaling van een boete van 200 Hollandse 
daalders en de kosten van het proces werd hij op 5 oktober uit 
zijn arrest ontslagen 3). 

Deze rechtszaak schijnt hem niet veel kwaad berokkend 
te hebben, want op 7 januari 1591 kocht hij het burgerrecht 
van Breda zonder dat blijkt dat daartegen enig bezwaar is 
ingebracht ; zelfs verkreeg hij in dat jaar de levering van 
banket, sucade, rozijnen en kruiderijen voor de maaltijden van 
de Bredase magistraat. Hij behield die leveringen tot in 1603 4) . 

In 1595 werd hem van stadswege ƒ 24,- geschonken, omdat 
hij de eerste was, die te Breda de „Veneetsche Driakele" had 

1) R. 491, f. 82r+v. 2) R. 44, z.f. 3) R. 95, f. 203V-204 
4) H. 1569-1581, hoofdstuk „maaltijden en gelagen". 
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samengesteld. De schepenen met de stadsdokter waren het 
recept in zijn apotheek gaan onderzoeken en hadden van hem 
ieder een potje met deze medicijn ten geschenke ontvangen1). 

Dit middel, dat o.a. tegen de beet van vergiftige dieren 
gebruikt werd, was zeer samengesteld en bestond uit niet 
minder dan een 70-tal ingrediëten, waaronder ook opium be
grepen was. Tegen de pest was het echter ook geen afdoend 
middel 2) . 

Behalve als apotheker trad Lucas ook op als medicus van 
het Bredase garnizoen. Hij heeft een, aanstelling daarvoor ont
vangen van de Staten Generaal. Men noemde hem dan ook 
medicus van het garnizoen in de attestatie, die burgemeester 
en schepenen van Breda hem op 14 juni 1595 verstrekten. In 
deze akte werd verklaard, dat Lucas sedert zijn vestiging in 
Breda „vele treffelijcke ende notable curen aen vele ende 
verscheyden schamele soldaten, die bynnen denselven tijde 
alhyer in garnisoene gelegen hebben" had verricht zonder 
daarvoor iets ontvangen te hebben, omdat deze soldaten niet 
bij machte waren te betalen en^ dat hij hierin was „continue
rende ende dagelijcx hem employerende omme deselve in 
heure siecten, hoedanich die sijn tzij contagieux oft vuyt an
dere accidenten spruytende, met sijnen middelen ende scientie 
te assisteren daerin den cost noch moeyte sparende, hem 
daerinne in alle vlijt quytende tôt contentement van eenen-
yegelijcken ; des te meer dat alhyer geene gasthuysen noch 
plaetsen en zijn omme zulcke crancke soldaten bij malcanderen 
te accomoderen". Hij moest dus de gehele stad doorkruisen om 
alle zieke soldaten te bezoeken. De attestatie hield verder nog 
in dat hij ook vele zieke burgers hielp en dat hij geweigerd 
had Breda te verlaten niettegenstaande hem door verschillende 
andere steden „een loffelijck tractement wel tot hondert dael-
ders 'tsiaers ende meer" was aangeboden, terwijl hij in Breda 
nimmer enig tractement had genoten3). 

Op 10 december van hetzelfde jaar verklaarden twee ka
piteins van een uit Frankrijk teruggekeerd regiment, dat hij 
daarvan 180 meest met het „roodt melisoen" geïnfecteerde sol
daten „ghecureert ende ghenesen" had, zonder dat er daarvan 
naar hun weten één was gestorven 4). Wanneer men nu weet, 
dat het „roodt melisoen" bloeddiarrhee was, is die genezing 
toch voorwaar geen kleinigheid geweest. 

1) H. 9, f. 63v en H. 1573, f. 352v. 2) Jaarboek van „Die Haghe", 
1948/49 p. 65-66 N.J.C, van Breemen-Kruyt - De gave gods in de mallemolen 

3) R. 817, f. 36v-37. 4) Zie het hierna beschreven boekwerkje. 
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In 1598 hielp hij daadwerkelijk mee om de pestepidemie in 
Breda te onderdrukken, door het stadsbestuur werd hem daar
voor ƒ 50,- toegezegd, omdat hij zijn diensten zowel aan armen 
als rijken had verleend, zonder dat hij er iets voor ontvangen 
had *). Deze epidemie zal hij wel bestreden hebben met de 
Ventiaanse Theriakel, want in het begin van dit jaar kreeg hij 
voor de. vervaardiging daarvan nogmaals een geschenk in de 
vorm van een stuk zilverwerk ter waarde van ƒ 36,- 2) . 

Het is niet geheel aan philantropie toe te schrijven, dat hij 
armen gratis behandelde, hij hàd namelijk ook „proefkonijnen" 
nodig voor de toediening van het door hem samengestelde 
medicijn. Het volgende geeft daar wel een bewijs van. 

In 1604 liet hij bij Pee ter Ghevaerts op de Veemarkt te 
Breda een boekje drukken, getiteld : „Electrum vitae, het 
welcke is een schat der ghesontheyt voor alle menschen, te 
water ende te lande, een onbederf f elijcke universale mede-
cijne, in velt-legers ofte belegherde steden, voor den reysenden 
man, voor alle verlatene ende ghedespereerde sieckten, die
nende oock voor alle levende gedierten. Een kort bericht hoe 
men die selvighe universale medecijne sal gebruycken.. . . . . 
Waerbij noch gevoecht zijn eenighe curiose praeparatien der 
ghymique medicamenten, arcanen, quintae essentiae, extrac
ten, oliën, souten ende meer andere dergelijcke, seer dienste-
lijck tot ghesontheyt der menschen" 3). Het boekje vangt aan 
met een opdracht aan de Staten Generaal, waarin Lucas mede
deelt dat hij al de tijd dat hij de „conste der medecijnen" uit
geoefend had „Godt dagelijcx ghebeden, dat hij mij in die 
selvige theorie ende conste soude willen verlichten om mijnen 
even naesten bij te staen, soo veele zijne Goddelijcke Ghenade 
mij wilde verleenen, hebbe mij in dien tijt altoos laten ge
bruycken, gheenen arbeyt ofte onkosten sparende, ende soo ist 
dat ick door de ghenade Godts ende langen ondersoeck ende 
curieuse indagatie een universale medecijne becommen hebbe 
tot behoeve van alle crancke menschen, als andere ghedierten, 
die de natuere seer familiaer is, welcke alle distemperature 
des menschelijcken lichaems restaureert... .". Hij had dus een 
middel gevonden tegen alle kwalen. Daar hij echter ook wel 
inzag, dat iedereen dit niet geloven zou, had hij bij de beschrij
ving der verschillende ziekten en de geneeswijze daarvan met 
„onse medecijne" verklaringen bijgevoegd van veelal kosteloos 

1) H. 1576, f. 254v. 2) H. 10, f. 105v. 
3) Het boekje is aanwezig in de bibliotheek van het Gemeente-archief 

van Breda. Het is tevens de oudst bekende. Bredase druk. 
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door hem behandelde en genezen personen. Voorin liet hij 
bovendien een aantal verklaringen van goed gedrag afdrukken, 
die hij had weten te verkrijgen van burgemeesters, schepenen 
en raad der stad Breda, van de gewezen kapitein-majoor van 
Breda en van de auditeur-militair van deze stad. Dat hij in
derdaad veel tegenkanting ondervonden had, blijkt wel uit het 
volgende in het boekje opgenomen gedichtje : „Zo dus ghij 
ghebroetsel ende aderen geslacht/Die niet en connen dan las-
teringhe spreken/Vol haet ende nijt zijt ghij sonder kennis 
geacht/Prijsende quaet voor goet/'t is U soo in ghesteken/Ghij 
hebt U verzwooren in Uwes Meesters preken/Waerom ghij 
onwetende 't goede haet dat in mij leeft/Want gheen meerder 
vyant voor de Conste ghebleken/Als den onwetenden/die se 
niet gheleert en heeft". 

Behalve de wijze van toediening en de hoeveelheid daar
van geeft hij geen verdere bijzonderheden over de medicijn. De 
samenstelling daarvan hield hij geheim, ter compensatie geeft 
hij dan echter in het tweede deel wel een aantal bereidings
wijzen van andere geneesmiddelen. 

Windeieren zal hem de uitgave-van-dit boekje niet gelegd 
hebben. Moest hij in 1600 nog ƒ 1600,- lenen i), in 1606 was hij 
reeds in staat als geldbelegging een erfrente van ƒ 16,- per 
jaar aan te kopen2). Op 24 oktober van hetzelfde jaar nog 
kocht hij een huis, plein, hof en erf in de Catharinastraat3). 
Gezamenlijk met een ander verwierf hij op 1 febr. 1608 door 
koop het huis met poort, poortkamer, mout- of achterhuis, stal, 
bof en erf en een gang daarnaast, genaamd „den Grooten 
Hert", gelegen aan de Grote Markt ten zuiden van het stad
huis (= thans daarbij getrokken). De koopsom hiervoor be
droeg met alle verdere onkosten ruim ƒ 3561,—4). Reeds drie 
maanden later nam hij ook de helft van dei mede-eigenaar van 
dit huis over, zodat hij het toen geheel in bezit kreeg5). De 
gehele koopsom was reeds vóór medio 1610 door hem afbe
taald, doch hij was genoodzaakt daarvoor de eerder genoemde 
erfrente en het huis in de Catharinastraat te verkopen6). Zijn 
apotheek had hij al overgebracht naar het huis „den Grooten 
Hert" voordat hij ook de andere helft verwierf. 

Ook na het verschijnen van zijn boekje werden nog ver
klaringen voor hem afgegeven over door hem verrichtte ge
nezingen'). In dit verband is het aardig de volgende akte te 

1) R. 500, f. 88v. 2) R. 505, f. 24-25. 3) ibid.; f. 134r+v. 
4) R. 507, f. lOr+v. 5) ibid., f. 59v-60. 
6) R. 508, f. 504V en R. 509, f. 15r+v. 
7) R. 820, f. 120, R. 821, f. 12r+v en f. 54-55 en R. 822, f. 12r+v. 
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vermelden. Het was een overeenkomst tussen Lucas enerzijds 
en een kornet anderzijds aangaande de genezing van een „acci
dent in de mond" van laatstgenoemde. Er werd bepaald, dat 
de kornet vóór de behandeling reeds ƒ 50,- zou betalen en dat 
hij na de eventuele genezing nog ƒ 150,- verschuldigd zou 
zijn i). Een bedrag van ƒ 200,- dus, geen kleinigheid als men in 
aanmerking neemt, dat hem op zijn verzoek aan burgemeesters 
en schepenen van Breda in 1605 slechts ƒ 50,- betaald werden 
voor zijn diensten en moeiten in het visiteren van de zieke 
soldaten tijdens de monstering 2). 

Vermoedelijk was hij reeds vóór zijn komst in Breda ge
huwd met Hendricxken Jans de Loose dochter. We vinden 
haar pas voor het eerst vermeld op 2 juni 1617 bij de opstelling 
van het testament van het echtpaar Stas. Bij dit testament be
noemden zij de langstlevende van hun beiden tot erfgenaam. 
Hun zoon Matheeus zou boven zijn kindsgedeelte nog ƒ 1500,-
ontvangen en toch na het overlijden van de langstlevende van 
zijn ouders gelijk opdelen met zijn zusters : Maria, echtgenote 
van de gouverneur van Uzendijke Pauwels Grenu en Susanna, 
echtgenote van de vaandrig Cornelis Snoeck3). 

Behalve het bovengenoemde huis had Lucas ook nog aan
gekocht de hoeve met het huis, schuur, kooi, hof en erf, ge
naamd „Wolfslaer", gelegen te Overakker onder Ginneken4). 
Hij verhuurde het met uitzondering van een kamer en de grote 
boomgaard voor ƒ 200,- per jaar 5). Bovendien bezat hij nog 
een heideveld onder Bavel 6) . 

Kort voor zijn overlijden moest hij nog ƒ 350,- lenen ?). Hij 
overleed in 1620 en werd op 26 januari van dat jaar in de Grote 
kerk te Breda begraven. 

Jan Gideons d'Assignies werd ca. 1575 te Doornik geboren 
als zoon van Gideon d'Assignies, die in 1590 thesaurier van de 
compagnie paardevolk van de gouverneur van Breda en tevens 
auditeur-militair van Breda was en van Catharina Blauwet. 
Na enige tijd te Amsterdam vertoefd te hebben, vestigde Jan 
zich vóór 1603 wederom in Breda 8) en huwde alhier kort voor 
17 maart 1605 met Apolonia Jan Wouter Henricx van Haren 
dochter 9). 

1) N. 17, f. 78v-79. 2) H. 1583, f. 182. 3) N. 35, z.f. 
4) Taxandria , 1901, p. 274. 5) R. 517, f. 181v-182v. 
6) R. 689, akte 11-4-1617. 7) R. 518, f. 109V-110. 
8) Bijblad Ned. Leeuw, Dl. II , p. 106 en 108. 9) R. 503, f. 64 i.m. 
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Op 28 mei 1607 kocht hij het huis en erf „de Granaetappel" 
in de Kerkstraat (= thans Torenstraat 18) op de hoek van het 
kerkhof voor ƒ 734,- en vestigde zich hierin als apothekerx). 
De koopsom werd eerst op 14 maart 1619 geheel afgelost. 

Als apotheker schijnt hij slechts kort gefungeerd te heb
ben, want in de stadsrekening van 1609 komt hij reeds voor als 
schoolmeester in de Franse en Duitse taal. Op 21 juli 1608 werd 
hem daarvoor van stadswege per jaar ƒ 50,- toegekend, welke 
gage in 1616 werd verhoogd tot ƒ 75,- en in 1618 tot ƒ 100,-2). 
Van het Bredase weeshuis verdiende hij nog ƒ 25,-, omdat hij 
de wezen in het tijdvak van 8 maart 1617 tot 8 maart 1618 had 
leren schrijven 3). 

Intussen had hij op 13 februari 1613 een ander huis en ert 
met een hof en plein gekocht. Het was genaamd „het Root Vos-
ken" en gelegen tegenover het Kerkhof in de Kerkstraat 
(= thans Torenstraat 9). Voor de koopsom daarvan gaf hij een 
schuldbrief van ƒ 2250,- af en leende kennelijk voor de inrich
ting van dit huis dezelfde dag nog ƒ 600,-. Van de schuldbrief 
loste hij 22 februari 1620 ƒ 1450,- af en betaalde op 9 december 
1622 de geleende som geheel terug 4) . 

Het huis „de Granaetappel" deed hij eerst op 8 januari 1618 
van de hand voor ƒ 2300,-, meer dan driemaal zoveel, dan hij 
er zelf voor betaald had 5) . Hij zal er dus aanzienlijke verbou
wingen en verbeteringen in aangebracht hebben. 

Hij bleef schoolmeester te Breda tot in augustus 1622, toen 
hij in deze functie werd opgevolgd door zijn aanstaande schoon
zoon Johan van Looveren. Zelf werd hij tot auditeur-militair 
van Breda benoemd. 

Vóór de belegering van Breda door Spinola in 1624 verliet 
hij Breda en vestigde zich in 's-Gravenhage. Als zoon van een 
uit Doornik gevluchte protestant, wiens goederen verbeurd 
waren verklaard en als neef van een te Doornik gehangen 
ketter, had hij immers niet veel goeds te verwachten van het 
Spaanse bewind. Zelf was hij bovendien een overtuigd protes
tant, wat wel bewezen wordt door het feit, dat hij in 1607 en 
volgende jaren diaken van de Waalse gemeente was. Daaren
boven was hij auditeur-militair. 

In 's-Gravenhage vatte hij het beroep van apotheker weer op 
en werd daar zelfs in 1633 en 1637 hoofdman van het apothe-
kersgilde. 

1) R. 506, f. 66V-67. 2) H. 1587-1601, hoofdstuk: Dienaars gages. 
3) H. 400c, f. 23. 4) R. 512, f. 30-31. 5) R. 517, f. 6 r+v . 
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Zijn huis „het Root Vosken" liet hij op 20 maart 1627 door 
een gemachtigde verkopen. De opbrengst ƒ 2700,- kreeg hij 
echter niet in handen, maar moest door de koper aan zijn 
schuldeisers worden voldaan *). Zijn echtgenote kwam daar
voor over naar Breda en liet op 22 mei 1627 een akte opstellen, 
waarbij precies bepaald werd aan wie en hoeveel aan ieder be
taald moest worden2). 

Nadat Breda in 1637 wederom in handen van Prins Frederik 
Hendrik gevallen was, kwam Jan direkt terug en werd door de 
Prins op 26 oktober van dat jaar opnieuw tot auditeur-militair 
aangesteld. Hij behield deze functie tot aan zijn dood. 

Op 18 december 1637 kocht hij een huis in de Nieuwstraat 
(= thans 3) 3) t en vestigde zich hierin. Het beroep van apothe
ker oefende hij echter niet meer uit. In hetzelfde jaar werd hij 
nog benoemd tot kerkmeester van de Grote kerk te Breda, hij 
bleef dit tot in 1645. 

Reeds in die tijd werd ook aan de kerk gerepareerd en wer
den er nieuwe huisjes daarbij gebouwd. Hij had hiervoor uit 
eigen middelen ƒ 2100,- voorgeschoten en verkreeg daarvoor op 
zijn verzoek 3 jaar rente uitbetaald4). 

Hij overleed te Breda en werd op 9 november 1654 in de 
Grote kerk begraven. Voor zover na te gaan had het echtpaar 
d'Assignies zes kinderen, waarvan er drie op jeugdige leeftijd 
overleden. De drie anderen waren : Maria, die huwde met de 
genoemde schoolmeester Van Looveren ; Gideon, medicinae 
doctor en apotheker te 's-Gravenhage en Noé, notaris en audi
teur-militair te Breda. 

Jan Eeltkens was een zoon van de genoemde apotheker Gijs-
brecht Eeltkens en werd ca. 1585 geboren vermoedelijk nog in 
's-Hertogenbosch 5). 

Hij huwde omstreeks 1612 met Maria Aert Henricx van Zut-
phen dochter en liet in de R.K. kerk aan de Brugstraat te 
Breda op 14 april 1613 een dochter Wilhelmina dopen 6). Van een 
tweede dochter Johanna, die later huwde met de Med. Dr. 
Balthazar van der Cruyssen, is de doopakte niet gevonden 7). 

Van een door hem gekocht of gehuurd huis is niets gebleken. 
We mogen wel aannemen, dat hij zijn vader in diens apotheek, 
die later immers zijn eigendom zou worden, is blijven assiste
ren. Hij had dus geen kapitaal nodig om een eigen winkelpand 
en voorraden te kopen en belegde zijn geld daarom eensdeels 

1) R. 525, f. 47r+v. 2) ibid., f. 99v-100v. 3) R. 530, f. 161v. 
4) H. 345 alO. 5) R. 821, f. 166v. 6) Doopboek 1, ï. 130v. 
7) R. 138, no. 9. 
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in een schuldbrief van ƒ 800,- op 13 juni 1617 !), anderdeels in 
de aankoop van een kavel land in de Manciapolder onder 
Standdaarbuiten voor ƒ 4100,- op 13 juni 1618 2). 

In zijn vaders zaak moet hij echter ook voor eigen rekening 
voorraden hebben ingeslagen en verkocht, want in 1618 legde 
hij beslag op de goederen van de chirurgijn van de Prins van 
Oranje voor een schuld van ruim ƒ 50,- voor door hem geleverde 
medicijnen 3) en uit de boedel van de chirurgijn Jan Peters de 
Hooge kocht hij in september 1622 specerijen 4). Bovendien 
werd aan zijn weduwe in augustus 1625 het huis „Waelwijk" 
in onderpand gegeven voor de levering van medicijnen tot een 
bedrag van ruim ƒ 816,- aan het garnizoen tijdens de belegering 
van Breda 5). 

Jan overleed tijdens die belegering en werd op 2 maart 1625 
begraven 6) . Van het overnemen van de apotheek van zijn va
der kwam daardoor niets, de laatste overleefde hem nog vele 
jaren. 

Anthonis Henricx Wissems was een zoon van de genoemde 
apotheker Henrick Anthonisz Wissems-en werd te Breda ca. 
1607 geboren. In 1628 huwde hij met Adriana Niclaes Peter 
Eyckmans dochter, die ongeveer even oud was als hij. Bij dit 
huwelijk schonk zijn vader hun behalve de voorradige medicij
nen en specerijen (w.o. ook zuidvruchten en waren, die tegen
woordig bij drogisten te verkrijgen zijn), de gehele winkel-
inventaris in totaal tot een waarde van ongeveer ƒ 1900,-. Dit 
alles bevond zich in het huis „de Pellicaen" aan de Grote Markt 
(= thans 42), welk huis hij in de aanvang van 1628 voor ƒ 72,-
per jaar van zijn vader huurde en later van hem erfde. Vóór 
zijn huwelijk had hij reeds ca. ƒ 1256,- genoten, welk bedrag 
later op zijn erfdeel zou gekort worden, met uitzondering van 
ƒ 150,-, die voor zijn bruiloftsfeest waren besteed, omdat zijn 
vader daarbij ook de Bredase magistraat had uitgenodigd 7). 

In hetzelfde jaar dat hij zelfstandig apotheker werd, trachtte 
hij het monopolie voor de levering van de medicamenten aan 
de Bredase gestichten te verwerven. Op 9 september 1628 na
melijk had hij de Dr. Fredericus van der Mie ten eten uitge
nodigd en hem tijdens de maaltijd een okshoofd wijn beloofd 
op voorwaarde, dat deze alleen bij hem de medicamenten, zo-

1) R. 516, f. 90r+v. 2) R. 517, f. 108-109. 3) R. 344, f. 181v. 
4) W. 652. 5) R. 523, f. 173r+v en N. 62. 6) Afd. n i -8 , no. 32, 

er staat Mr. Jan Gellekens, apothekaris. 7) W. 761. 
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wel voor het hospitaal als voor andere zieken zou bestellen !). 
Weliswaar werd dit door de weduwe van Anthonis later ont
kend, maar we kunnen wel aannemen, dat het — zij het mis
schien zijdelings of slechts onder vier ogen — ter sprake is ge
bracht. In ieder geval was de levering van medicijnen aan de 
armen van 1629 tot in 1639 uitsluitend in zijn handen 2) . 

In het laatste jaar, dat Breda in Spaanse handen was, 1636/7 
werd hij zowel tienraad van Breda als aalmoezenier van de 
armen. 

Zijn vijf kinderen, te weten Maria, Henricus de latere apothe
ker, Anthonis, Nicolaus en Elisabeth, werden tussen 1629 en 
1639 in de R.K. kerk aan de Brugstraat te Breda gedoopt. Beide 
dochters overleden op jeugdige leeftijd. 

Tijdens een ziekte liet hij tezamen met zijn echtgenote op 
1 augustus 1631 een testament opstellen door notaris Aert van 
Loon. Het vruchtgebruik van al zijn goederen vermaakte hij 
daarbij aan zijn echtgenote, mits zij hun zoon Hendrik — toen 
nog enig kind — zou opvoeden tot zijn 25e jaar of eerder hu
welijk ; daarna moest zij hem twee derde deel van zijn vaders 
nalatenschap overdragen, de rest mocht zij in vruchtgebruik 
behouden. Van dit ziekbed is hij weer genezen. 

Op 5 oktober 1640 kocht hij twee barakken met daarachter 
gelegen hoven in de Akkerstraat 3). Zes weken later overleed 
hij, dus vrij plotseling, hij werd op 20 november 1640 in de 
Grote kerk begraven. 

In het begin van zijn huwelijk bewoonde hij het huis „de 
Pellicaen", waarin hij tot 24 juni 1637 gevestigd bleef4), daarna 
huurde hij van zijn broer Dirk het naastgelegen pand „de 
Swaen", waarin zijn zwager Dirven een apotheek had 5) . Het 
huis „de Swaen" werd m.i.v. 24 juni 1638 tot 1 juni 1639 weder
om aan Dirven verhuurd, waar Anthonis toen woonde is onbe
kend, mogelijk wederom in „de Pellicaen", dat hij in 1637 bij 
een onderhandse deling van de nalatenschap van zijn ouders in 
bezit kreeg. Hij overleed echter in het huis „de Swaen". 

De weduwe van Anthonis stelde pas in 1642 een inventaris 
van de nagelaten goederen van haar echtgenoot op. De winkel-
inventaris vertegenwoordigde volgens de taxatie van de apo
thekers Jan Wils en Jacop Anssems een waarde van ruim 
ƒ 562,-. Tot zijn onroerende eigendommen behoorden de twee 

1) Zie processtukken schepenbank Breda 1651-1653 Peeter van der 
Burght qte qua, contra de weduwe van Dr. p. van der Mie. 

2) Afd. n-19, no. 48-51, 54 en 58. 3) R. 532, f. 88r+v. 
4) W. 761 en N. 111, akte 16-1-1638. 5) W. 761. 
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barakken, die hij voor ƒ 192,- had gekocht, het huis „de Pelli-
caen", dat op ƒ 2870,- getaxeerd werd en verschillende lande
rijen onder Princenhage en Btten en het aandeel in de wind
molen van Baarle-Hertog uit de nalatenschap van zijn ouders, 
tezamen getaxeerd op ƒ 3097,-. Bovendien waren er nog diverse 
goederen onverdeeld in het bezit van de familie Wissems *). 

Jan Jan Dingmans Dirven was een zoon van de brouwer Jan 
Dingmans Dirven en Geertruyt Jan Simons van Bavel en werd 
ca. 1605 gedoopt. Mogelijk leerde hij het beroep van apotheker 
bij Henrick Anthonisz Wissems meit wie zijn vader connecties 
had. Hij huwde dan ook met diens dochter Catharina, die in de 
R.K. kerk aan de Brugstraat te Breda op 18 mei 1611 werd ge
doopt. Zijn huwelijk met haar vond ca. 1630 plaats. Uit deze 
echt werden vier kinderen geboren, die allen tussen 1631 en 
1637 in dezelfde R.K. kerk als hun moeder werden gedoopt, te 
weten : Elisabeth ; Jan Francis ; Henricus en Geertruyd. De 
beide laatsten van deze kinderen overleden op jeugdige leef
tijd, Jan Francis was „innocent". 

Na zijn huwelijk vestigde Jan zich als apotheker op de Grote 
Markt in het huis „de Swaen" (= thans 40), dat afkomstig was 
uit de boedel van de grootmoeder van zijn vrouw, de weduwe 
van Michiel Weers en dat hij van de vruchtgebruiker, zijn 
zwager Dirk Wissems, huurde. Hij woonde er in ieder geval in 
1633 in en zal het tot in juni 1637 in huur gehad hebben. Zoals 
we boven reeds zagen, huurde Anthonis Wissems dit huis van 
1 juni 1637 tot 24 juni 1638, waar Dirven toen woonde is onbe
kend. Van 24 juni 1638 af had Dirven het echter wederom in 
huur voor ƒ 145,- per jaar. Bij deze huur was een achter huisje, 
waarin militairen woonden, inbegrepen2). Op 17 maart 1639 
kocht hij zelf een huis, hof en erf, genaamd „het Suyckerhuys" 
eveneens aan de Grote Markt (= thans 20) gelegen en vestigde 
hierin voorgoed zijn apotheek3). 

Als geldbelegging kocht hij o.a. op 18 mei 1641 voor ƒ 300,-
een huisje met een erf en stal in de Keizerstraat, waarvan hij 
de koopsom binnen het jaar voldeed 4) en op 11 september 1643 
3 /4 bunder beemd in Abroek, dat ten dele voor de fortificatie 
van Breda was ingegraven en ten oosten aan de Mark en ten 
noorden aan de stadswerken grensde 5) . 

Tijdens een ziekte liet zijn echtgenote op 5 september 1645 
een testament opstellen door notaris Jan Hendrik Dirven. 

1) W. 693. 2) N. 111, akte 16-1-1638. 3) R. 531, f. 222V-223. 
4) R. 532, f. 171V-172. 5) R. 533, f. 80v. 
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Zij vermaakte daarbij aan haar echtgenoot al haar tijdens 
het huwelijk verkregen goederen en het vruchtgebruik van de 
goederen, die zij van haar ouders had geërfd. Hij moest daar
voor echter alle schulden van haar nalatenschap tot zijn last 
nemen en de drie kinderen opvoeden tot hun 20e jaar of eerder 
huwelijk, waarna hij onder hen de goederen moest verdelen, 
die haar bij deling van de nalatenschap van haar ouders op 23 
december 1637 waren te beurt gevallen1). 

Zij overleed waarschijnlijk kort hierna. 
De bovengenoemde deling was onderhands geschied, de nog 

resterende goederen werden pas op 5 augustus 1656 tussen de 
erfgenamen gedeeld. De kinderen Dirven verwierven daarbij 
de helft van het huis „de Swaen" ter waarde van ƒ 1262,— en 
1/2 bunder bos en land onder Princenhage van ƒ 335,— 2) . De 
andere helft van het huis „de Swaen" verkreeg hun vader in 
ruil voor enige obligaties op 7 mei 1667 3) . 

Hij overleed op 18 december 1662 en werd drie dagen later 
begraven in de Grote kerk. Bij zijn overlijden bezat hij behalve 
de bovengenoemde goederen nog een stede met huis en schuur 
onder Oosterhout, die hij op 2 mei 1658 had gekocht en een 
woning aan de Markt te Princenhage, die hij gekocht had op 
5 maart 1658. Bovendien bezat hij nog goederen onder Etten, 
Princenhage, Hoeven, Teteringen en Leur, die hij gedeeltelijk 
door koop en gedeeltelijk door versterf had verkregen 4). 

Jacop Willem Henrick Anssems 5) werd gedoopt in de R.K. 
kerk aan de Brugstraat te Breda op 8 november 1612, als oud
ste zoon van Willem Henrick Anssems en Cornelia Jacops 
Sprong dochter. Na het overlijden van zijn moeder in juli 1626 
bleef hij met zijn broers als wees achter. Op 12 november 1631 
op 19-jarige leeftijd dus werd hij voor ƒ 50,— per jaar in de 
kost gedaan bij de apotheker Anthonis Wissems, die nauwe
lijks vijf jaar ouder was dan Jacop, „om. hem in de appotheca-
rye te oeffenen ende hem daervan te instrueeren". Hij bleef 
daar tot 11 november 1634 en igng toen „om meerdere experi-
entie van de saecke te vercrijgen" naar Henrick Rijsens, 
apotheker op de Nieuwendijk in „de Olifant" te Amsterdam 
voor een jaarlijks kostgeld van 1121/2 gld. 6) . 

Hoewel hij zich in 1636 wederom te' Breda bevond, had hij 

1) N. 79. 2) N. 160. 3) R. 550, f. 146-147. 4) W. 962. 
5) Zijn giootvacler heette Henrick Anssem Claessen. De naam Ans

sems werd van voornaam tot familienaam. Zijn zoon noemt zich dan ook 
Willem Anssems. 6) W. 724. 
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zich toch nog niet als apotheker gevestigd, in ieder geval kocht 
hij daarvoor geen huis en had hij ook geen huis uit de nalaten
schap van zijn ouders geërfd. Die nalatenschap bestond voor
namelijk uit renten en landerijen, waarvan hij er later ver
schillende verkocht. 

Eerst na zijn huwelijk vestigde hij zijn apotheek in het hoek-
huis Lange Brugstraat-Nieuwstraat, dat „Emaus" genaamd 
was. Dit huis had zijn echtgentoe in haar huwelijk medege
bracht. Hij huwde voor schepenen van Breda op 28 oktober 
1640 met Adriana Dirk Dirks van der Velde dochter, die in de 
R.K. kerk aan de Brugstraat op 16 juni 1613 was gedoopt en 
wier moeder Jenneken Henrick Adriaen Wils dochter was. Zij 
was een nicht van de apotheker Jan Wils. 

Op 8 februari 1645 kocht Anssems naast zijn apotheek het 
aan de Nieuwstraat gelegen pand „de Prins van Luik" voor 
ƒ 989,—. De laatste aflossing van die som voldeed hij op 23 juli 
1648 i). 

Behalve het bovengenoemde huis „Emaus" had zijn echtge
note nog niet haar gehele kindsgedeelte uit̂  de nalatenschap 
van haar ouders ontvangen. Öp 29 december 1656 werd daar
over een accoord gesloten met haar stiefvader. Bij dit accoord 
verkreeg zij in eigendom een stede met huis en hof, landerijen 
en erven te Bavel ter Voort met een aantal door haar stief
vader daarbij gekochte beemden, weiden en zaailanden en een 
stede met huis, schuur, bakhuis, land, dries, heideveld en weide 
eveneens te Bavel op de Eikberg en nog een stede met huis, 
schuur, kooi, zaai- en weilanden, bos en groes onder Zonzeel. 
Daartegenover droeg zij aan haar stiefvader over het huis „de 
Bel" met mout- en brouwhuis, pleintje, achterhuis en hof op 
het Ginnekenseinde ; een obligatie van ƒ 100,— en de eerste 
vier jaar ƒ 25,— en een lijfrente van ƒ 100,— 2) . De meeste van 
de aldus door haar verkregen goederen waren door haar stief
vader gekocht, van de eigenlijke bezittingen van haar ouders 
was niet veel over. 

Als apotheker leverde Jacop tussen 1664 en 1671 medicamen
ten aan de aalmoezeniersarmen 3). 

In mei 1677 kocht hij een huis en erf aan de Ginnekenseindse 
brug achter Moses (thans Houtmarkt) naast het huis „de Drye 
Rooskens" voor ƒ 383,— 4) . Het leg misschien in zijn bedoeling 
te gaan rentenieren en de apotheek aan zijn zoon Willem over 
te laten. Wat hiervan zij, zeker is het, dat hij niet in dit pand 

1) R. 533, f. 252r+v. 2) R. 536, f. 82-83v. 3) Afd. 11-19, no. 64, 
65 en 70. 4) R. 541, f. 242v. 
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heeft gewoond, want reeds in september 1678 verkocht hij het 
weer voor ƒ 435,— *). 

In maart en april 1681 leende hij in totaal ƒ 1400,— 2), waar
toe hij dit geld nodig had, is onbekend. 

Hij overleed op 21 juli 1683 en werd drie dagen later in de 
Grote kerk begraven. De dopen van zijn kinderen zijn niet ge
vonden, behalve die van een zoon Johannes Baptista op 10 de
cember 1658 in de R.K. kerk aan de Brugstraat. Behalve deze 
zoon werden in 1704 nog genoemd Theodorus, Hendrick, Johan 
(waarschijnlijk identiek aan genoemde Johannes Baptista), 
Cornelia en Maria 3). Zijn zoon de apotheker Willem Anssems 
was toen reeds overleden en in februari 1683 was nog een 
dochter van hem gestorven. Hij moet dus minstens zeven kin
deren gehad hebben. 

Gérard Peeter Cornelis Gobbincx was een zoon van de gla
zenmaker Peeter Cornelis Gobbincx en van Elisabeth Gérard 
Aarts van Loon dochter en werd ca. 1610 te Breda geboren. Hij 
huwde kort vóór 1636 met de ca. 1612 geboren Maria Karels 
van Loon dochter, wier moeder Anneken Adriaen Oerlemans 
dochter was. Maria werd reeds op jeugdige leeftijd wees en 
kwam toen onder voogdij van de vader van haar latere echt
genoot. 

Voor de vestiging van hun apotheek kocht het echtpaar op 
14 juli 1636 het huis „de Bijl" met achterhuis en pleintje en 
het recht van medegebruik van brandput, regenbak, privaat 
en gang naar de Schoolstraat (= thans Vismarktstraat 4). De 
koopsom hiervoor bedroeg ƒ 2375,—, waarvan een derde ge
deelte kontant betaald werd en de rest op 14 april 1640 4) . 

Het" echtpaar was geenszins onbemiddeld. Behalve het huis 
„de Eyntvogel" in de Brugstraat bracht zij nog verschillende 
landerijen in de baronie van Breda ten huwelijke mede 5) ; Gé
rard zelf bezat het huis „de Backhoven" op de westzijde van 
de Haagdij k 6). 

Van 1639-1641 leverde hij medicamenten aan de aalmoeze
niersarmen. 

Gezamenlijk met zijn echtgenote liet hij in zijn huis „de 
Bijl" op 19 januari 1663 een testament opstellen door notaris 
Johan Beeris. Op 17 februari d.a.v. werd het reeds enigszins 
gewijzigd. Bepaald werd dat hun zoon Peeter vóór de deling 
van de nalatenschap ƒ 600,— en hun dochter Elisabeth ƒ 1800,-

1) R. 542, f. 61r+v; N. 306, f. 215r+v. 2) R. 543, f. 38-38v; 40v en 
43r+v. 3) R. 559, f. 151v-153v. 4) R. 530, f. 40v-41v. 5) W. 646. 

6) R. 548, f. 220-223V en R. 533, f. 255v. 
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zouden krijgen om een gelijk gedeelte te ontvangen als hun 
zuster Anthonetta, die reeds het nodige ten huwelijk had me-
degekregen. De langstlevende van de echtelieden zou het huis 
„de Bijl" in vruchtgebruik en de inboedel daarvan in volle 
eigendom verkrijgen ; de overige goederen moesten verdeeld 
worden *). De drie hierboven genoemde kinderen waren de 
enige kinderen van het echtpaar en werden tussen 1637 en 1647 
in de R.K. kerk aan de Brugstraat te Breda gedoopt. 

Gérard overleed op 2 november 1655 en werd vier dagen la
ter begraven. Zijn weduwe overleed op 7 maart 1666 en werd 
drie dagen daarna ter aarde besteld. Hun dochter Elisabeth 
huwde twee jaar later met de apotheker Smidts. 

Peeter Jans de Hooge werd geboren te Breda ca. 1609 als 
zoon van de chirurgijn Jan Peeters de Hooge en Anneken 
Adriaen Spierincx dochter. Zijn moeder overleed eind juni 
1620, waarna zijn vader hertrouwde. De laatste overleed op 27 
november 1623 in het huis „Sint Nicolaas" aan de Veemarkt
straat (= thans westelijk gedeelte van 8). Peeter bleef toen 
met zijn stiefmoeder Anneken Niclaes Vermolen dochter ach
ter. Hij bleef na het overlijden van zijn vader nog 8 maanden 
bij zijn stiefmoeder wonen en werd daarna tot 25 maart 1627 
uitbesteed bij Pauwels de Haen te Dordrecht, waarna hij tot 
2 juni 1628 bij de schout van Princenhage Adriaen van Bergen 
verbleef. Hij was toen ca. 19 jaar oud en ging gedurende één 
jaar in de leer bij de apotheker Henrick van Bladegem te 
Dordrecht, waarna hij wederom naar Princenhage kwam. 

In 1631 werd hij reeds apotheker genoemd, doch „om de 
spraecke te leeren en om voirdere experientie van saecken te 
mogen vercrijgen" vertrok hij op advies van zijn vrienderi naar 
Parijs, waar hij tot 25 juni 1632 verbleef. In 1633 vertoefde hij 
te Amsterdam. 

Uit de nalatenschap van zijn vader, die hij met zijn stief
moeder deelde, verkreeg hij enige obligaties en schuldbrieven 
tot een totale waarde van ƒ 1550,—; een rente van ƒ 55,— per 
jaar en pachten van een zester en een veertel rogge per jaar. 
Aan vaste goederen verwierf hij het huis „Sint Nicolaas", dat 
verhuurd was ; de helft van een huis en erf in de Keizerstraat, 
eveneens verhuurd ; een stede, huis en erf in Bagven onder 
Princenhage l1/2 bunder groot, dat door zijn voogd was aan
gekocht; 5 bunder beemden onder Princenhage en in kontan
ten ƒ 300,— van de verkochte klederen van zijn vader, waarvan 

l) N. 130, f. I09v e.v. 
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de opbrengst hem was verzekerd in de huwelijkse voorwaar
den bij diens tweede huwelijk opgesteld *). 

In 1638 zien we hem voor het eerst zelf in Breda optreden 
Zijn apotheek had hij toen gevestigd in het huis „Sint Nico-
laes". Op 28 april van dat jaar haalde hij zijn koffertje met pa
pieren aan de Weeskamer af2), hetgeen er op zou kunnen wij
zen, dat hij toen voor het eerst wederom in Breda verbleef. 

Van de drie percelen, beemden onder Princenhage verkocht 
hij er twee op 28 juni van datzelfde jaar voor ƒ 1800,— 3) . Ver
loor hij daarmede een bezitting, op 15 maart 1639 verkreeg hij 
er weer een bij door de aankoop van de andere helft van het 
huis in de Keizerstraat, dat uit twee woningen, een hof en twee 
erven bestond. Voor de koopsom en voor geleend geld tezamen 
bleef hij echter ƒ 1200— schuldig4). 

Voortdurend bleek hij geldgebrek te hebben, de reden daar
van is evenwel niet te achterhalen. Zo verkocht hij op 24 sep
tember 1643 een aantal renten met een totale jaarlijkse op
brengst van ƒ 15,— 5) en leende hij 20 augustus 1644 ƒ 500,— 6) . 
In 1647 verkocht hij de twee woningen in de Keizerstraat voor 
ƒ 750,— 7) en leende daarna nog ƒ 400,—, doch loste de schuld 
van. ƒ 500— af 8). 

Op 10 april 1647 werd een dochter van hem en Aeltje Spie-
rincx in de Grote kerk te Breda gedoopt, drie dagen later on
dertrouwde hij met haar en' huwde 26 mei 1647 te Ginneken. 
Zeven maanden later overleed hij reeds en werd op 2 januari 
1648 in de Grote kerk te Breda begraven. 

Men krijgt de indruk, dat hij niet zo'n geacht burger van de 
maatschappij is geweest. Immers waar zijn vader verschillende 
functies in Breda had bekleed, was het toch te verwachten, 
dat hij ook tot enig ambt verkozen zou worden, hetgeen niet 
geschied is. Bovendien verkeerde hij voortdurend in geldnood 
en ook zijn huwelijk werd niet onder ideale omstandigheden 
gesloten. Mogelijk was hij ziekelijk, hij overleed nog voor zijn 
40e jaar. Wat hiervan nu de juiste veronderstelling is, daar
over zwijgen alle bronnen. 

Jan Wils werd in januari 1613 in de R.K. kerk aan de Brug
straat te Breda gedoopt, als zoon van Jan Henrick Adriaen 
Wils en Jacomijntien Jan Zibs dochter. Hij huwde 27 of 28 no
vember 1636 met de nagelaten dochter van de brouwer Cor-
nelis Goossens van Bernagien en Maeyken Henrick Corneliss 

1) W. 68, f. 21v ; W. 652 en R. 825, f. 25r+v. 2) W. 68, f. 21v. 
3) R. 723, z . t 4) R. 531, f. 222r+v 5) R. 533, f. 81. 
6) ibid., f. 166r+v. 7) R. 534, f. 44v. 8) ibid., f. 60v. 
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van Dun dochter, genaamd Perina, die toen ongeveer 22 jaar 
oud was !). 

Hij vestigde zijn apotheek in het huis, erf, plein met achter
huis of stal en woning, eertijds genaamd „Bethlehem" en 
daarna „De Witte Pluym", gelegen aan de Grote Markt (= 
thans 52). Hij kocht het voor dit doel op 12 augustus 1636 voor 
ƒ 2532,—. De helft van die som voldeed hij kontant en de ande
re helft op 22 september 1638 2). 

Op 27 januari 1665 kocht hij het huis met werkhuis, aan
bouw, plaats en erf, genaamd „den Cleynen Spiegel", gelegen 
in de Karnemelkstraat (= thans 8) tegenover de „busthoren" 
of „poeyertoren". De koopsom hiervoor bedroeg ƒ 2650,—, die 
hij in twee keer voldeed n.1. in mei 1665 en in mei 1666 3). Dit 
huis liet hij voor zich verbouwen en ging er daarna in wo
nen 4) . Zijn apotheek „De Witte Pluym" verhuurde hij aan zijn 
neef Johan Stickers, zoon van zijn zuster Maria 5). 

Op 4 februari 1667 kocht hij nog het huis met erf en hof „Den 
Oyevaer" in de Eindstraat, dat achter grensde aan het genoem
de huis in de Karnemelkstraat. De koopsom groot ƒ 2170,— 
voldeed hij voor de helft kontant en voor de helft op 10 april 
1668 6). 

Zijn apotheek verkocht hij op 28 januari 1671 aan zijn bo
vengenoemde neef Stickers voor ƒ 4000,—. Hij ontving er dus 
bijna ƒ 1500,— meer voor dan hij er zelf voor betaald had, 
waaruit we kunnen afleiden dat hij er de nodige verbouwingen 
aan had laten verrichten 7). 

In zijn huis in de Karnemelkstraat liet hij met zijn echtge
note door notaris Pieter Beeris op 10 juli 1673 een testament 
opstellen. Hierbij vermaakten de echtelieden elkander alle 
huizen en landerijen in volle vrije eigendom en alle renten, 
schuldbrieven en obligaties in vruchtgebruik. De moeren, tur
ven en schuiten en al het overige wat tot het turfsteken be
hoorde mocht de langstlevende óf een jaar behouden en daarna 
de helft aan de erfgenamen van de eerst-overledene overdra
gen, óf alles in eigendom blijven behouden en de getaxeerde 
waarde binnen acht jaar aan die erfgenamen voldoen 8). 

Op 4 februari 1675 werd hij nog gevest in een gedeelte van 
het „Huis Assendelft" in de Nieuwstraat, dat hij op een publie
ke verkoping voor ƒ 4270,- had gekocht. Tien dagen later was 
reeds bijna driekwart van de koopsom voldaan9). 

Twee jaar later op 4 januari 1677 kocht hij nog een huisje 

1) W. 708. 2) R. 530, f. 44r+v. 3) R. 538, f. 134r+v. 
4) ibid., f. 174-175. 5) H. 1916, f. lv. 6) R. 538, f. 286-287. 
7) R. 540, f. 131V-132. 8) N. 291, f. 200-206. 9) R. 541, f. 22-23. 
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met twee huisjes daarachter, genaamd „de Pomp", op de Zuid
oost-hoek van de Waterstraat gelegen, voor ƒ 900,- *) en op 4 
mei van dat jaar werd hij voor schepenen van Ginneken gevest 
in een stede met huis, schuur, boomgaard en zomerhuisje, te
zamen 23/4 bunder groot, gelegen te Ulvenhout tegenover 
Grimhuysen en in 1 bunder 82 roeden land en 260 roeden weide 
daarbij 2) . 

Hij overleed kinderloos op 2 oktober 1679 en werd in de 
Grote kerk te Breda begraven. Tijdens zijn gehele leven had 
hij vele sommen geld uitgeleend. Hij was bovendien nog ge
goed in Zundert, Ginneken en Ulvenhout, zodat hij een aan
zienlijke erfenis naliet aan zijn erfgenamen te weten : zijn 
neven Jan Henrick Wils ; Johan Stickers en de kinderen van 
zijn overleden nicht Maria Stickers, echtgenote van Cornelis 
Seldenslagh. 

Zijn weduwe Perina van Bernagien, die alle goederen in 
eigendom en vruchtgebruik was blijven bezitten, overleefde 
hem nog 21 jaar en overleed op ongeveer 85-jarige leeftijd op 
28 november 1700. Zij werd bijgezet in het graf in de Grote 
kerk, dat zij in 1680 had gekocht3) en waarin haar echtgenoot 
reeds rustte. 

De deling van de nagelaten goederen kreeg zijn beslag pas 
op 19 maart 1704 4). 

Een vermeldenswaardige akte met betrekking tot de nala
tenschap is nog de volgende : 

Bij hun testament hadden Jan Wils en zijn echtgenote be
paald, dat hun dienstbode haar leven lang het huisje „de 
Pomp" mocht blijven bewonen en de profijten van de twee 
bijbehorende achterhuisjes zou trekken. Na haar overlijden 
zouden die profijten 50 jaar lang aangewend moeten worden 
ten behoeve van de armste en behoeftigste bloedverwant. Tot 
onderhoud van die woningen moest een rente van ƒ 45,- per 
jaar van de nalatenschap afgezonderd worden. Acht jaar na 
het overlijden van de dienstbode op 4 september 1711 gingen 
de erfgenamen van het echtpaar Wils een overeenkomst aan. 
waarbij werd bepaald, dat van iedere zijde bij toerbeurt om de 
zes jaar de oudste zoon uit de opbrengst van die huisjes zou 
onderhouden worden, mits die Latijn ging studeren in een 
katholieke plaats. In de familie kwamen dus geen arme bloed
verwanten voor 5). 

1) R. 541, f. 203. 2) R. 697, z.f. 
3) H. 435, n 1 , „ . . . in den ommeganck van 't Choir aen de suytsijde 

noorden aen den t r ap van het choirdeurken tegensover de c o n s i s t o r i e . . . . ' . 
4) R. 599, f. 56-59V. 5) N. 627, f. 240 e.v. 
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Johannes van Alphen werd 6 december 1615 te Breda gebo
ren, als zoon van de brouwer Jan Govaert Mertens van Al
phen en Franse Adriaens Swagers dochter. Na het overlijden 
van hun vader op 29 september 1622 bleven er drie zonen 
Adriaen, Govaert en Johannes als wezen met een stiefmoeder 
Maria Walen achter. 

Na enige jaren te Breda en te 's-Gravenhage vertoefd te 
hebben werd Johannes op I2V2 jarige leeftijd de 24 mei 1628 
bij de predikant te Roosendaal uitbesteed om „de fondamenten 
der Lattijnscher spraecken voorts volcomentlijcken wel te 
laeten leeren, wanneer hij sichselven daerinne altijts voorts 
kan voorderen". Hij bleef er tot 1 mei 1631, waarna hij tot het 
eind van dat jaar bij zijn ongeveer 7 jaar oudere broer Adri
aen, die intussen apotheker te Bergen op Zoom geworden was, 
verbleef. Hier sprak hij zijn voorkeur uit voor het apothekers
vak en daarom deed zijn broer hem vanaf 1 januari 1632 voor 
vier jaar in de leer bij zijn eigen leermeester Pieter van de 
Putte, apotheker te Vlissingen. Het laatste van de vier jaren 
zou hij in plaats van kostgeld te moeten betalen de kost ver
dienen !). 

Johannes huwde op 1 juli 1640 voor de eerste maal met 
Digna Willem Beens dochter uit Zevenbergen in de Grote 
Kerk te Breda. Uit dit huwelijk werden twee kinderen ge
boren, waarvan er een op jeugdige leeftijd overleed. Vermoe
delijk had hij zich reeds voor zijn huwelijk als apotheker te 
Breda gevestigd in het huis „St. Joris" op de hoek van de 
Grote Markt (= thans 27) en de zuidzijde van de Korte Brug
straat, dat zijn broer Govaert uit de boedel van zijn ouders had 
geërfd. Hij kocht dit huis van zijn broer voor ƒ 4000,— op 28 
augustus 1647. 

Nadat zijn eerste echtgenote in januari 1647 te Breda over
leed, zij werd 23 januari begraven, hertrouwde hij op 24 okto
ber 1648 eveneens in de Grote kerk te Breda met Maria Meyers. 
Uit dit huwelijk werden tussen 1649 en 1664 vijf kinderen ge
boren, waarvan er drie op jeugdige leeftijd overleden. Zij wer
den allen gedoopt in de Grote kerk. 

De eerste officiële functie die hij te Breda te bekleden kreeg, 
was die van weesmeester. In de loop der jaren verkreeg hij 
nog, de een voor wat langere de ander voor wat kortere tijd, 
de volgende ambten : regent van het weeshuis, tienraad, sche
pen, diaken en ouderling van de Waalse gemeente. 

1) W. 624. 
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Het huis „St. Joris" verhuurde hij op 23 januari 1676 voor 
ƒ 180,- per jaar met ingang van 1 mei van dat jaar *). Hij woon
de er toen zelf nog in, doch vestigde zich vóór ' 1 mei in het 
huis „Maastricht" op de hoek van de Tolbrugstraat (= thans 
17) en de Nieuwenweg, dat hij namens zijn echtgenote van 
Rogier Meyers geërfd had 2) . Ook zijn apotheek moet hij naar 
dit pand overgebracht hebben, want na deze datum leverde 
hij nog medicamenten, zoals aan de aalmoezeniersarmen tussen 
1660 en 1679 3) en aan het Oude-Mannenhuis van 1649 tot 1680. 
Aan deze laatste instelling leverde hij verschillende malen 
banket voor de maaltijden en eenmaal zelfs „gestooten aman
delen met roosewater, cappers", etc. 4) . 

Het huis „St. Joris" werd door hem op 1 februari 1677 weer 
aan een ander verhuurd, 'toen voor een termijn van vier jaar 
en voor ƒ 163,- per jaar 5). 

Behalve de koop van IV2 bunder bos in Terheyden in de 
Seepten op 2 mei 1657 6) vinden we hem weinig onroerende 
goederen aankopen, wel nam hij enige schuldbrieven van an
deren over. Hij bezat evenwel toch een aantal onroerende 
eigendommen, maar had die door versterf verkregen. Zo van 
zijn broer Govaert een hofje en stal achter het Gasthuiseinde 
(Boschstraat) 7) en een bunder beemd in Princenhage ; en van 
de ouders van zijn tweede echtgenote en van haar broer Rogier 
2 bunder land buiten de Gasthuispoort ; 2 gemeten beemd in 
de Crogten ; 53 /4 bunder land in Terheyden ; een stede, huis, 
schuur, schaapskooi, bakhuis en erven, tezamen 8 bunder, te 
Teteringen in de Heystraat met 2 bunder zaailand genaamd 
„de Mollen" bij de Vught gelegen ; het genoemde huis „Maas
tricht" en een huisje daartegenover en een huisje in de Roze
marijnstraat te Breda. 

Hij overleed op 9 oktober 1681 en werd vier dagen later in 
de Grote kerk in het familiegraf bijgezet8). 

Jan Wijnants van Hout, ook wel van den Houte genoemd, 
was vermoedelijk afkomstig uit Leiden, hij bezat namelijk een 
schuldbekentenis van ca. ƒ 27,- voor huur, diensten en gehaalde 
waren ten laste van de apotheker Franchois Baloch aldaar9). 

1) N. 228, akte 6. 2) H. 1916, f. 140v en R. 831, f. 77. 
3) Afd. n-19, no. 63, 68, 70-73 en 76. 4) Rekeningen Oude Man

nenhuis. 5) N. 228, akte 85. 6) N. 230, akte 221 en R. 544, f. 30v-32v. 
7) R. 543, f. 93. 
8) H. 345 n2 , , onder de capelle aghter de predickstoel tus-

schen de zitplaetsen van de arme kinderen aen de westzijde ende de borgeren 
weeskinderen aen de oostzijde gelegen....". 9) R. 517, f. 44v. 
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Hij leende in 1615 van zijn zwager en zuster een som van 
ƒ 750,-, waarschijnlijk vestigde hij zich in dit jaar in Breda en 
had hij dit geld nodig voor de inrichting van zijn apotheek. 
Twee jaar later was hij van deze schuld nog ƒ 400,- schuldig, 
waarvoor hij op 12 december van dat jaar een nieuwe schuld
brief liet passeren. Voor de voldoening van deze som gaf hij 
zijn gehele winkelinventaris, voorraad, meubelen en klederen, 
alles gespecificeerd opgegeven, in onderpand !). Waar hij aan
vankelijk zijn apotheek vestigde is onbekend. In 1617 huurde 
hij daartoe het huis „den Nobel" op de Veemarkt (= thans 
Veeniarktstraat 72) 2). 

In augustus 1618 blijkt dat hij aan een ander nog ƒ 192,-
schuldig was, waarvoor men hem in rechte wilde betrekken 3). 
Deze zaak moet echter bijgelegd zijn, want in het archief van 
de schepenbank van Breda is daarover niets te vinden. 

Verdere gegevens zijn over deze apotheker niet gevonden. 

Augustijn van Rijckevorssel werd op 11 februari 1629 ge
doopt-in de Rooms-Katholieke kerk—te Breda, als zoon van 
de brouwer Jan Franss van Rijckevorssel en Anna Augustijn 
Borremans dochter. Zijn ouders overleden kort na elkander in 
1639 en 1640 en lieten vier zonen als weeskinderen achter. De 
jongste daarvan overleed eveneens kort daarna. Augustijn was 
de tweede zoon uit het huwelijk van zijn ouders. Hij was reeds 
door zijn ouders in de kost gedaan bij de pastoor van Hoogstra
ten tot hij op 12 juli 1640 naar de kanunnik Herman Bobartste 
Turnhout verhuisde. In deze laatste plaats bezocht hij de La
tijnse school „alsoo hij Latijn aldaer is lerende". Na het over
lijden van Bobarts werd hij door tussenkomst van de pastoor 
van Hoogstraten op 23 mei 1641 besteed bij de rector van de 
genoemde Latijnse school. Een makkelijke leerling bleek hij 
niet te zijn, want nadat de rector hem geslagen had, liep hi] 
uit Turnhout weg en kwam op 21 oktober 1643 in Breda bij zijn 
oom Augustijn Borremans. Veel hielp het hem niet, want acht 
dagen later werd hij teruggebracht. Op Paasdag 1645 kwam hij 
wederom naar Breda, omdat de rector gestorven was en hij 
daar in huis en zelfs in Turnhout niet meer wilde blijven. Hij 
gaf toen als zijn wens te kennen, dat hij in Antwerpen wilde 
gaan studeren. Omdat hij ter beëindiging van de Latijnse 
school nog slechts een jaar te leren had nam men hem op 2 mei 
weer mee naar Turnhout om af te rekenen en een nieuw kost-

1) R. 516, f. 155V-156. 2) N. 70, f. 86v-87v. 3) N. 25, f. 59r \-v. 
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huis voor hem te zoeken. Augustijn wist echter zijn zin toch 
door te drijven ; op 4 mei reisde men met hem door naar Ant
werpen, waar hij tot een goede discipline en voortgang van zijn 
studie in het convict van het Engelse college geplaatst werd. 
Ook daar was het niet naar zijn zin, want toen zijn oom op 6 
september naar Antwerpen kwam om naar zijn vorderingen in 
de studie te informeren, keerde hij drie dagen later met zijn 
oom terug naar Breda, aangezien het juist vacantie was, waar
na het — nadat men hem op 4 oktober teruggebracht had — 
twee dagen duurde eer men hem weer naar school kon krijgen. 

Van 25 april tot 12 mei 1646 had hij, op eigen initiatief uit 
het college vertrokken zijnde, zijn intrek genomen in een her
berg. Men trachtte hem toen door bemiddeling van de pastoors 
van Hoogstraten en Standdaarbuiten te bewegen zijn studie 
wederom te hervatten. Ditmaal kon men hem geen onwil ver
wijten, omdat hij juist een langdurige ziekte achter de rug had 
Op zijn verzoek werd hij toen bij een particulier nabij het col
lege besteed, hij moest echter beloven zijn studie dan des te 
gewilliger voort te zetten. Niettegenstaande deze belofte ging 
hij nog niet naar school en daarom werd hij dan ook op 18 juni 
1646 naar Breda gehaald om ten huize van zijn neef aldaar tot 
een besluit te komen. Daar stond het hem evenmin aan en hij 
verhuisde daarom op 22 juli naar zijn oom in dezelfde stad. 
Eindelijk besloot hij te gaan studeren aan de Leuvense Univer
siteit. Hij werd daar op 5 oktober naar toe gebracht en besteed 
in het college de Valk aan de tweede tafel. Reeds op 31 januari 
1647 vertrok hij uit dit college. 

Op 27 februari zochten zijn voogden, die kennelijk van ver
dere studie niet veel meer verwachtten, contact met een 
apotheker en suikerbakker te Amsterdam en verzochten aan 
de regent te Leuven om Augustijn geld te verstrekken voor zijn 
terugkeer naar Breda. Een groot deel van maart verbleef hij 
te Breda en hier zal wel een hartig woordje met hem gesproken 
zijn, want op 29 maart vertrok hij toch weer naar Leuven. Zijn 
studie zette hij deze keer niet langer door dan tot 31 oktober. 
De maat was nu vol en de voogden besloten daarom hem in de 
kost te doen bij Jan Willems Fonteyn, apotheker in de Kalver-
straat te Amsterdam „om de conse van appothechairie te lee-
ren". Nadat de voogden daartoe toestemming van de weesmees
ters verkregen hadden op 29 november 1647 werd hij zes dagen 
later naar Amsterdam gezonden. 

Volgens de overeenkomst met deze apotheker werd hij voor 
drie jaar in de leer gedaan voor ƒ 140,- per jaar en indien hij 
daar dan nog wilde blijven een vierde jaar alleen voor de kost 

23 



Hij bleef er echter maar twee jaar, begin 1650 was hij weer bij 
zijn neef in Breda gelogeerd, waar hij een half jaar bleef, daar
na een groot jaar te Brussel en een half jaar bij zijn oom te 
Breda tot 21 augustus 1652 i). 

Hij huwde voor schepenen van Breda op 20 juli 1653 met 
Anneken Cornelis Jans van den Kieboom dochter. Zij was een 
wees van protestantse afkomst. De voltrekking van haar hu
welijk met de katholieke van Rijckevorssel werd dan ook op 
instigatie van haar zwager Ds. Theodorus van Eyl enige tijd 
opgehouden 2) . 

Augustijn zal vóór zijn huwelijk reeds een jaar als apotheker 
te Breda gevestigd zijn geweest. In welk huis zijn zaak zich be
vond is echter onbekend, misschien wel in het huis „De Prin
ses Royael" aan de Veemarktstraat (= thans 40), dat hij te
zamen met zijn echtgenote op 2 mei 1654 voor ƒ 2915,- kocht. 
De koopsom werd op ƒ 800,- na kontant voldaan, voor het res
terende bedrag werd een schuldbekentenis afgegeven 3). Zij 
zullen deze koop gefinancieerd hebben met de ƒ 2607,-, die hem 
toegekomen waren uit de nalatenschap van zijn ouders en met 
de ƒ 923,-, die zij nog tegoed had van haar broer en waarvan zij 
een schuldbekentenis bezat. Deze schuldbrief werd op 21 mei 
1654 door de regenten van het Bredase weeshuis tegen kontan
ten van haar overgenomen4). 

Het gekochte huis was prachtig gelegen, gaande van de 
Boschstraat naar de Veemarktstraat loopt men er als het ware 
tegenaan. 

Als bewoner van de Veemarktstraat werd Augustijn pomp-
meester in die straat in 1670 en bleef dit tot in 1691. 

Het was ook in „De Prinses Royael" dat het echtpaar Van 
Rijckevorssel door notaris Johan Beeris op 23 september 1656 
een testament lieten opstellen. Bij dit testament benoemden zij 
elkander tot eTfgenaam met de verplichting dat de langst
levende de kinderen moest opvoeden tot 25-jarige leeftijd, en 
deze daarna uit de gemeenschappelijke boedel tezamen ƒ 600,-
moest betalen 5). 

(Wordt vervolgd) 

1) Al deze gegevens zijn uit w. 778, boedelrekeningen betreffende 
Augustijn. 2) Volgens vriendelijke mededeling van dhr. Drs. L. A. C. A. 
M. van Rijckevorsel, zie Aktenboeken Ned. Herv. gemeente Breda. 

3) R. 535, f. 259V-260. 4) ibid., f. 264r+v. 5) N. 130, f. 29v-30v. 
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LES PHARMACIENS DE MAESTRICHT Dtt 
19e SIECLE ET LES SCIENCES NATURELLES*) 

E. M. KRUYTZEH 
(Natuurhistorisch Museum, Maastricht) 

Dans Ie siècle passé il y avait à Maestricht 
cinq pharmaciens, qui ont bien mérité des scien
ces naturelles, à savoir Minckelers, Henkelius, 
Bosquet, Dumoulin et Franquinet. Il y a encore 
un sixième, Casimir Ubaghs. Bien qu'il n'ait pas 
été pharmacien, pourtant il était intimement lié 
à la science pharmacienne. 

J e a n P i e r r e M i n c k e l e r s (1748— 
1824) naquit à Maestricht le 2 décembre 1748 
et fut baptisé en l'église St. Nicolas, qui n'existe 
plus. Après avoir passé les cinq classes au col
lège des jésuites à Maestricht, auquel il fit ses 
humanités, il se destina à l'état ecclésiastique et 
fut promu à Liège au sous-diaconat lé 22 décem
bre 1768. Peu de temps après il renonce à la 
vocation ecclésiastique et nous le retrouvons 

PROJET DE LA STATUE DE MINCKELERS 
en costume du 18e siècle de Bart van Hove, professeur 
en sculpture à l'Académie d'Amsterdam (1900—1914). 

Foto- F. Lahaye. 

bientôt à Louvain comme professeur de physique 
sous le titre légal de professeur de philosophie 
en juin 1771, à l'âge de vingt-deux ans et demi. 

Le professorat de Minckelers à Louvain allait 
être coupé prématurément par les difficultés 
d'ordre politique. En 1788 l'université de Lou
vain, rebelle aux réformes de Joseph II, fut 
transférée à Bruxelles. Tandis que la plupart des 
professeurs refusèrent de se soumettre, Mincke
lers était de ceux qui suivirent l'université à Bru
xelles. L'année suivante la Révolution braban
çonne éclata et les cours universitaires cessèrent. 
Minckelers rentra dans sa ville natale, où il a 
exercé la profession de pharmacien dans l'offi
cine de son père. 

En 1798 il fut nommé professeur de chimie et 
physique à l'Ecole Centrale du Département de 
la Meuse-Inférieure, fonction qu'il continuera 
après 1804 à l'Ecole secondaire et au Collège de 
Maestricht jusqu'à sa démission en 1817. 

Voilà en quelques mots le curriculum vitae de 
Minckelers. Avant de parler de ses mérites en 
matière des' sciences naturelles, je veux traiter 
une chose très importante: ,,Qu'il faut il penser 
de l'attitude, que Minckelers a adoptée d'abord 
à l'égard de Joseph II et ensuite envers la Ré
publique française?". • 

Les biographes glissent sur cette question 
qu'ils considèrent comme un peu délicate, mais 
c'est le plus grand mérite de notre concitoyen, 
M. J. P. L. S p e k k e n s, qu'il a donné une 
interprétation acceptable de l'attitude de Min
ckelers. ,,Les progrès des sciences naturelles 
sont pour beaucoup dans le développement des 
idées éclairées du 18e siècle. Si ces sciences ont 
réussi à se délivrer de toute tutelle étrangère et 
à devenir des sciences indépendentes, c'est grâce 
à ces idées. On conçoit de quel côté il faut 
s'attendre à trouver Minckelers dans une lutte 
où il s'agissait de développer les sciences phy
siques selon leurs propres lois et leurs propres 
méthodes, libres des entraves que leur imposait 
le cadre trop étroit de la philosophie aristotéli
cienne, dont elles n'étaient qu'une branche. C'est 
pourquoi le savant aux idées avancées qu'était 
Minckelers a dû voir dans les réformes de 
Joseph II un affranchissement des liens trop 
serrés qui l'étreignaient dans les traditions vieil
les de Louvain. Et le voilà du même coup par
tisan des idées 'éclairées que le République fran
çaise venait porter aux Pays Bas. Ce ne signifie 
pas d'ailleurs qu'il aurait souscrit à toutes les 
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extravagances auxquelles se livrait la Républi
que dans les pa'ys annexés. En outre il est inad
missible de croire que Mnckelers ait acquiescé 
à la tournure matérialiste, déiste sinon athéiste 
qu'avait prise le courant français de l'esprit phi
losophique. Il était plus proche des idées éclai
rées 'telles qu'il les avait connues avant la Révo
lution aux Pays Bas autrichiens dans les mil-
lieux chrétiens, où le futur évêque d'Anvers, 
C. F. de Nélis, s'en était fait le défenseur éner
gique" (Spekkens, 1951, pag. 108 et 109). 

En tout cas, Minckelers jouissait d'un prestige 
considérable. Et pourquoi l'inventeur du gaz 
d'éclairage n'aurait il pas le droit d'être esprit 
éclairé ? 

Minckelers était bien coté d'abord comme 
professeur de physique à Louvain et ensuite 
comme professeur à Maestricht. Au point de vue 
méthode il se révèle être un esprit scientific 
dans le sens modem du mot. Il n'a pas publié 
beaucoup. Le „Mémoire sur l'air inflammable tiré 
de différentes substances" (1784) est le seul 
ouvrage imprimé de Minckelers. Il est inutile 
de vous parler de la découverte du gaz d'éclai
rage. D'ailleurs la déposition d'une couronne 
devant la statue a donné tout honneur au célèbre 
inventeur. 

Les intérêts scientifiquea ne se bornaient pas 
à la physique et à la chimie, mais il s'étendaient 
à la pharmacie et à la salubrité publique, à la 
météorologie, à l'histoire naturelle et en particu
lier à la géologie et à la paléontologie. 

De 1805 à 1812 Minckelers a été membre du 
jury médical du département de la Meuse-Infé
rieure. En 1806 il fut adjoint à la commission 
administrative de l'hospice civil, chargé spécia
lement de la surveillance et la direction de la 
pharmacie centrale. Après la domination fran
çaise il était président du comité d'hygiène et de 
santé publique de la province du Limbourg. 

Minckelers a aussi des mérites pour la météor
ologie. Entre 1812 et 1818 il fit chaque jour des 
observations qu'il résumait dans les comptes 
rendus mensuels. Son élève et successeur 
Crahay les a publiés. Minckelers faisait trois fois 
par jour des constatations concernant le hauteur 
barométrique, la température, l'humidité et la 
direction du vent. Sous ce rapport il est bien 
remarquable dans ce temps là, Minckelers était 
déjà tout à fait convaincu de la valeur de con
statations régulières dont aujourd'hui tout le 
monde est convaincu. La naissance du Konink

lijk Meteorologisch Instituut van De Bilt eut 
lieu quarante ans plus tard. 

Les mérites de Minckelers pour la géologie 
et la paléontologie sont sujets à une certaine 
exagération. Vous ne ne serez pas sans savoir 
qu'en 1780 dans la Montagne de St. Pierre fut 
déterrée la tête de ce qui est connu comme „le 
grand animal de Maestricht", décrit par Cuvier 
dans ses immortelles „Recherches sur les osse-
mens fossiles", le Mosasaurus ho[[manni. On a 
beaucoup disputé de la question de quel animal 
il s'agissait. En tout cas, c'est un lézard marin 
de 12 à 15 mètres. On a souvent prétendu que 
Minckelers aurait décrit cette tête. Cela n'est 
pas exact. 

Cependant Minckelers a bien donné une des
cription des gisements de pierres où cette tête 
a été trouvée, notamment la craie tuffeau de 
Maestricht et cette description a été reprise par 
Cuvier. Minckelers a reconnu le vrai caractère 
des pierres. 

Nous possédons également une description 
très minitieuse de la colonne vertébrale du Mosa
saurus dans sa „Description d'une collection 
d'ossements trouvés depuis peu dans une des 
carrières de Sechen, à une lieue de Maestricht, 
etc." (1780), en même temps qu'une lettre ac
compagnante, adressée au préfet-du Départe
ment de la Meuse-Inférieure. Quoiqu'il - dise 
dans cette lettre de ne pas oser trancher la ques
tion de quel animai proviennent ces os, il fait 
pourtant preuve de connaitre à fond l'anatomie 
de la colonne vertébrale, au point même que 
Cuvier fonde sa description surtout sur celle de 
Minckelers. 
Voila tout ce que Minckelers a apporté dans le 
domaine de la géologie et de la paléontologie, 
mais j 'ai la conviction qu'il aurait pu devenir 
l'un des plus grands dans ces matières s'il en 
avait eu le temps et l'occassion. 

Minckelers était un esprit universel et on a 
reconnu ses mérites en le nommant, en 1816, 
membre de l'Académie Royale de Bruxelles. 

F r é d é r i c H e n k e l i u s (1783—1859). Il 
s'appliquait à l'étude de la paléontologie et avait 
formé une très belle collection des fossiles de 
la Montagne de St. Pierre. Il collectionnait en 
connaissance de cause. Qu'il eut une grande ré
putation dans ce domaine, résulte des faits sui
vants: 1. Darwin venait visiter sa collection en 
1854 ou 1855. 2. Cuvier en décrivant le Mosa
saurus lui emprunte le dessin et la description 
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de 1'os claviculaire. 3. Plusieurs fossiles récem
ment découvertes portent le nom de Henkelius. 

Cependant son plus grand mérite, c'est qu'il 
a formé son successeur Bosquet pas seulement 
comme pharmacien mais aussi comme paléonto
logue. 

J o s e p h A u g u s t i n H u b e r t B o s q u e t 
(1814—1880) est l'un des plus grands paléon
tologues du siècle dernier. Ceci ne résulte pas 
seulement des ouvrages et des collections qu'il 
nous a laissées, mais aussi de sa correspondance 
avec de nombreux savants étrangers, notamment 
Darwin, Davidson, Geinitz, Muller et d'autres. 

De sa main ont paru vingt et une publications, 
principalement sur les crustacés, mollusques et 
brachiopodes. 

Il a décrit cent espèces nouvelles d;u ter
rain crétacé du Limbourg et aussi quelques 
cent espèces nouvelles du terrain tertiaire du 
Limbourg, de la Belgique et de la France. Ses 
dessins sont insurpassables. Dans notre pays ses 
métites ont été reconnus pas sa nomination 
comme nembre de l'Acadénie Royale d'Amster
dam et docteur honoris causa l'université de 
Groningue. 

Permettez moi d'y ajouter une note personelle. 
En 1859 paru tde la main de Bosquet sa „Mo
nographie des Brachiopodes fossiles du terrain 
crétacé-supérieur du Duché de Limbourg". C'est 
le dernier ouvrage sur ce sujet, paru aux Pays 
Bas. Pendant tout un siècle ces pauvres brachi
opodes sont restés dans nos musées, sans que 
personne n'y fit attention. Ceci attristait le 
directeur du musée qui se trouve place Bosquet 
à ce point qu'il en a repris l'étude. 

L'importante collection de Bosquet, cepen
dant, a été perdue pour notre pays. Elle a été 
achetée au prix de 20.000 fr. par un amateur 
distingué des sciences naturelles, Guillaume 
Suyckerbuyck, et offerte à titre de don au Musée 
d'Histoire Naturelle de Bruxelles. 

Parmi les pharmaciens du siècle passé se 
trouvaient deux botanistes réputés, Dumoulin et 
Franquinet. 

L a m b e r t J o s e p h G u i l l a u m e D u 
m o u l i n (1793—1870) est l'auteur du „Guide 
du botaniste dans les environs de Maestricht" 
(1868) et nous a laissé par cet ouvrage un do
cument important concernant la flore de Maes
tricht et environs, qu'on vient toujours beaucoup 
consulter. 

De plus, Dumoulin a eu le grand mérite d'avoir 

collaboré pendant vingt-cinq ans, dont onze 
d'une façon tout à fait désintéressée, à la forma
tion des jeunes pharmaciens. 

J e a n L a m b e r t F r a n q u i n e t (1788— 
1872) s'est surtout appliqué à l'étude des Cryp
togames. Il n'a rien publié sur ce sujet, mais 
heureusement son manuscript nous a été con
servé: „Notice sur les Cryptogames des environs 
de Maestricht" (1833) et, ce qui est d'une plus 
grande importance encore, son herbarium se 
trouve également dans notre musée. 

Or, que peut-on constater? Plus tard on a 
décrit plusieurs Hépatiques et Mousses comme 
des epèces nouvelles pour les Pays Bas que 
Franquinet avait déjà trouvées depuis longtemps. 
Il a bien ouvert les yeux. En outre il nous a laissé 
des manuscrits dans le domaine de l'astronomie. 

On a fait paraitre ses „Observationes ad 
Pharmacopaeam Belgicam, appendicis loco in-
servienites" (1835), douze ans après la parition 
de la pharmacopée. Il a donc apporté une con
tribution précieuse à la pharmacie belge et néer
landaise. 

Enfin J o h a n C a s i m i r U b a g h s (1829 
—1894), géologue et paléontogue très connu. Il 
n'était pas pharmacien, mais il était représentant 
de la maison Hahmes, qui fait encore aujourd'hui 
le commerce en gros-, de produits pharmaceu
tiques. Comme tel il avait l'occasion, dans les 
voyages à l'étranger, ..de nouer des relations 
avec des savants et d'échanger des fossiles. Il 
était également un conférencier très renommé 
aux congrès dans le pays et à l'extérieur. A 
Maestricht il collaborait avec Bosquet. Il a fait 
paraitre 43 publications de sa main et a collec
tionné énormément. Le temps ne permet pas de 
vous y attarder, mais vous pouvez trouver tout 
dans la „Natuurhistorisch Maandblad de février 
1944", consacrée à la commémoration du 
cinquantenaire de sa mort. 

Mais la grande question est de savoir où est 
restée la collection Ubaghs. Personne ne sait. 
Probablement elle a été dispersée en tous sens. 

Vous venez d'entendre ce que les pharmaciens 
du dernier siècle à Maestricht ont contribué 
aux sciences naturelles. Ces apports n'ont pas 
mal aidé à établir la réputation dont jouissaient 
les pharmaciens maestrichtois du siècle passé 
et qui s'est maintenue jusqu'à l'heure actuelle. 

*) Discours prononcé dans l'Hôtel de ville de Maes
tricht à l'occasion de la réunion d'automne du Cercle 
Benelux d'Histoire de la Pharmacie, le 24 octobre 1959. 
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S a m e n v a t t i n g 

Er waren in de vorige eeuw vijf apothekers te 
Maastricht, die grote verdiensten hebben voor de 
natuurwetenschappen, te weten Minckelers, Henkelius, 
Bosquet, Dumoulin en Franqumet Er is nog een zesde 
Casimir Ubaghs, die, hoewel geen apotheker, toch ten 
nauwste verbonden was met de pharmacie 

De belangrijkste was ongetwijfeld J a n P i e t e r 
M i n c k e l e r s , de uitvinder van het lichtgas Reeds 
op 22 jarige leeftijd was hij professor in de natuurkunde 
aan de universiteit van Leuven Tijdens zijn professoraat 
kwam hij in 1783 tot de uitvinding van het lichtgas be
reid uit steenkool De universiteit kwam in 1788 in con
flict met Jozef II en de moeilijkheden daaruit voortge
sproten, werden uiteindelijk de aanleiding, dat Mincke
lers in 1789 naar zijn vaderstad terugkeerde, waar hij 
zich vestigde als apotheker In 1798 werd hij leraar aan 
de opeenvolgende scholen van middelbaar onderwijs te 
Maastricht tot 1817 Ongetwijfeld behoorde Minckelers 
tot de moderne beoefenaars van de natuurkunde, maar 
zijn belangstelling reikte veel verder Deze richtte zich 
ook tot de meteorologie, de geologie en de palaeont-
ologie Het is merkwaardig, dat Minckelers op het ge
bied van de meteorologie zijn tijd reeds ver vooruit 
was De geboorte van het Kon Meteorol Instituut van 
de Bilt had pas 40 jaar later plaats 

In het Rijksarchief te Maastricht berust een nauw
keurige beschrijving van de wervelkolom van Mosa
saurus hoffmanm Ook op het gebied van de gezond
heidszorg heeft Minckelers grote verdiensten voor Lim
burg 

F r é d é r i c H e n k e l i u s was een verzamelaar van 
fossielen, maar hij verzamelde met kennis van zaken 
Zelfs D a r w i n achtte het de moeite waard zijn ver
zameling te komen zien De grootste verdienste van 
Henkelius is zijn opvolger J o s e p h B o s q u e t te 
hebben gevormd niet alleen als apotheker maar ook 
als palaeontoloog Deze is waarlijk een van de grootste 
palaeontologen van de vorige eeuw Meer dan 200 
nieuwe soorten fossielen heeft hij beschreven Van zijn 
hand verschenen 21 publicaties Zijn uitgebreide ver
zameling bevindt zich in Brussel 

Onder de apothekers van Maastricht uit de 19e eeuw 
bevinden zich ook twee botanici van naam, n i Dumou
lin en Franquinet 

D u m o u l i n heeft geschreven „Guide du botaniste 
dans les environs de Maestncht", een werk, dat nog 
steeds geraadpleegd wordt 

F r a n q u i n e t heeft zich vooral bezig gehouden 
met de lagere planten Zijn handschrift en herbarium 
bevinden zich in het Natuurhistorisch Museum te Maas
tricht Later zijn er mossen als nieuw voor Nederland 
beschreven, die Franquinet reeds lang kende 

C a s i m i r U b a g h s was vertegenwoordiger van de 
pharmaceutische groothandel Hahmes hier ter stede 
en als zodanig had hij tijdens zijn reizen de gelegen
heid connecties aan te knopen met buitenlandse ge
leerden Als geoloog en palaeontoloog was hij zeer 
bekend en werd dan ook dikwijls gevraagd als spreker 
op binnen- en buitenlandse congressen Van zijn hand 
verschenen 43 publicaties (zie Natuurh Maandbl febr 
1944) Zijn uitgebreide verzameling is helaas naar alle 
windstreken verspreid 
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MIDDEL TEGEN HOOFDZEER ANNO 

In oktober 1824 werd bij circulaire 
door de Gouverneur van Zuid-Holland 
aan de gemeentebesturen het hier
onder afgedrukte recept voor een „ge
neesmiddel tegen de huidziekte of het 
gewone hoofdzeer" medegedeeld i). De 
bereiding en de toepassing waren beide 
zeer eenvoudig : „In een nieuw panne
tje gekookt tot een zalf je gemaakt en 
daarmede het hoofd gestreken, en 
zuiver met Spaansche zeep en brande
wijn afgewasschen." Volgens de ge-
leidebrief kwalificeerde de inspecteur-
generaal van de geneeskundige dienst 
de zalf „als eenvoudig, goed en onkost
baar". Zowel de arts als het gemeente
bestuur kon gerust zijn. Bovendien was 
er met het middel alvorens dit op de 
zere hoofden der Zuidhollandse armen 
uit te smeren reeds een proef genomen 
in verscheidene Gestichten van Wel
dadigheid. Resultaat : „een volkomen 
succes". 

In het gasthuis te Middelburg was 

1824 

de directie bepaald geporteerd voor het 
aanbevolen smeersel. De apotheker 
volgde daar weliswaar stipt de aan
wijzing betreffende het koken in het 
nieuwe pannetje, doch de behandelen
de geneesheer ging niet geheel te werk 
naar de regels des Gouverneurs. Daar 
op de vette Zeeuwse klei werd eerst de 
hoofdhuid van de patiënt met groene 
zeep gereinigd, daarna zalf er op ge
smeerd en ten slotte het hoofd belegd 
met „klitte bladeren". 

Recept tegen de herpes en tinea capi-
tes of het gewoon hoofdzeer der arme 
lieden : 

Een half pond vuile boter ; 
Een handvol wijnruit ; 
Een zoop je beste azijn ; 
Een zoopje brandewijn. 

1) Ingek^t. B. & W. Vlaardingen, 22 okt. 
1824, nr. 358. 

Medegedeeld door de heer C. Postma, 
Gemeente-archivaris van Vlaardingen. 
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