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Dat een apotheker in staat van faillissement verkeert is een zeldzaamheid 
maar geen uitzondering, maar dat reeds in de 18de eeuw beslag werd gelegd op 
de bezittingen van een apotheker doet bevreemdend aan. Een geval van faling 
deed zich voor te Brussel in 1786 : Sieur Augustinus Ludovicus van Rossem, 
meester apotheker «opden Savel» was er het slachtoffer van. Dr. A. Guislain, die 
over dit geval schreef (1) wijdt dit faillissement aan een economische slapte die 
heerste in de steden gedurende die periode. Hierin volgt hij de gangbare opinie, 
die in de tweede helft van de 18de eeuw, gedurende het Oostenrijks Bewind, een 
tijdperk van economisch verval wil zien, ofschoon dit niet met de werkelijkheid 
strookt, vermits van 1750 af eerder een wederopbloei valt waar te nemen. Deze 
economische heropbloei was grotendeels te danken aan de verbeterde land-
bouwmethodes, maar dit bracht niet de ontvolking van de steden met zich, aan
gezien te Brussel het aantal inwoners van 57.000 in 1755 tot 74.000 in 1783 was 
gegroeid, een vermeerdering van 29 %. 

De algemene economische toestand was zeker niet de oorzaak van het 
bankroet van apotheker A. van Rossem, wat de ware reden was, daar hebben we 
het raden naar, een faling kan vele oorzaken hebben. 

Hoe dan ook A. van Rossem wordt door vonnis failliet verklaard, de advo
caat Philippe Fr. J. Warre wordt belast met de vereffening van de failliete boedel 
en als toezichter en belangenverdediger van de onder curatele gestelde apothe
ker wordt een naamgenoot, vermoedelijk zijn broeder, aangesteld ni. Philippe 
van Rossem, priester en leraar aan het collège thérésien te Flône (2). 

Een inventaris van de inboedel -ten huyse van dito van Rossem opden 
Savel alhier» wordt opgesteld door Josephus Benedictus Deffonseca, openbaar 
notaris, in dato 22 november 1786. Deze akte benist in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel onder rubriek : Notariat (Brabant), N°s 8593-8594. 

In de verschillende plaatsen van het huis wordt de inventaris van de aan
wezige voorwerpen opgeschreven : 

op het gelijkvloers : 1. de eetplaats 
2. de keuken (die ook dienst doet als labo) 
3. de winkel (apotheek) 

op de eerste verdieping : 1. kamer uitgevend op het plein 
2. kamer uitgevend op de straat 
3. kamer boven de keuken 

op de tweede verdieping : 1. de achterkamer 
2. de voorkamer 

(1) A. Guislain, Contribution à l'Histoi
re de la Pharmacie en Belgique sous le 
Régime français (1794-1814), Brussel 
1959, p. 96, 98 en ld., Les Apothicaires 
bruxellois. Revue de Médecine et de 
Pharmacie, N° 3, 1962 en N° 1, 1963, 
pp. 20, 25, 29. 
(2) Flône, een klein dorp bij Hoei, 
bezat een aloude abdij. De augustijner 
monniken stichtten er een college, 
priester Philippe van Rossem was er 
blijkbaar leraar. 
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op de zolder : 1. voorzolder 
2. achterzolder. 

Van een kelder is geen spraak. 

Het gaat hier dus om een ruim drie verdiepingen tellend hoekhuis. 

We gluren dus even mee in het huis van een apotheker, een weinig vóór 
de Franse Revolutie ; wat ons vanzelfsprekend het meest interesseert is de 
inhoud van een apotheek in die tijd. Hier worden we, voor wat de medicamen
ten betreft, enigszins teleurgesteld, daar de notaris er zich nogal gemakkelijk van 
af maakt en een lijst opstelt zonder specificatie : -kassen met differente kruyden», 
«48 flesschen met verscheyde medicamenten», «pampiere sakken met kruyden», 
«72 pakken met differente drogen», enz. Er zijn ook nog 25 boeken van verschil
lende auteurs, de meeste met betrekking tot de farmacie, maar ook zonder verde
re specificatie. Het farmaceutisch instrumentarium, dat gevonden wordt in de 
apotheek en de keuken, is daarentegen meer gedetailleerd en zeer interessant ; 
opvallend is het aantal distilleerapparaten en de vijzels. 

Wat het huisgerei van de apotheker betreft, hier ook is de inventaris rudi
mentair : ofwel was de gefailleerde Van Rossem inderdaad een armoezaaier 
ofwel was hij er met het voornaamste vandoor ; van kledingstukken of juwelen 
of waardevolle voorwerpen is niet veel te bespeuren, alleen een muurvaste schil
derij en een vergeten ring zonder veel waarde worden opgenomen. 

Er wordt een koper voor de apotheek gevonden in de persoon van sieur 
Jean François Demoulin, meester apotheker, die alles koopt voor de ronde som 
van 1000 florijnen. Van de verkoop wordt door dezelfde notaris die de inventaris 
maakte, een notariële koopakte afgesloten op 1 maart 1787. 

De inventaris werd in het Nederlands opgesteld, de verkoopakte in het 
Frans, omdat de koper, die afkomstig was van Gembloux, vermoedelijk franko-
foon was. 

De naam van Jean-François Demoulin treffen we aan in de Lijst der apothe-
carissen aangenomen door het Collegium Medicum van de Stad Brussel op 28 
september 1785 (3). Volgens het gemeentelijk archief van Brussel werd bij de 
volkstelling van 1795 de stad ingedeeld in 8 wijken (4) ; in de lsle Wijk vinden 
we hem eveneens terug : 484, Grand Sablon : François Dumoulin, 39 ans, entré 
dans la commune en 1787. Hieruit blijkt dat Demoulin de vroegere apotheek van 
A. van Rossem op de Zavel uitbaat en blijkbaar met goed gevolg, aangezien bij 
een hulpapotheker in dienst heeft, zoals uit de tekst blijkt. 

De verkoopakte wordt zoals gezegd opgesteld door de notaris Josephus 
(3) Zie A. Guislain, Les Apothicaires . . . . . . , 
bruxellois, p. 20. Benedictus Deffonseca en wordt ondertekend door allen die bij de verkoop en 
(4) idem, p. 29. de betaling aanwezig zijn : de advocaat Philippe Fr. J. Warre, de priester Philippe 
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van Rossem, de koper Jean-François Demoulin, de getuigen Richard Ferdinand 
Vennetjens, rechter bij de rekenkamer en Jean-Baptiste Deffonseca, greffier bij 
dezelfde kamer. 

Eerst volgt hier dan de notariële inventaris van 22 november 1786 in het 
Nederlands en daarna de notariële verkoopakte van 1 maart 1787 in het Frans. 

22 9bris 1786 
Inventaris genomen door my Josephus Benedictus Deffonseca als open-

baer Notaris ende present de naergenoemde getuyghen, ten versoeke vanden 
advocaet Phillipus warre ende den heere Priester van Rossem den eersten als 
Curateur ende den 2e als toesight over de faillite van Sieur Augustinus Ludovicus 
van Rossem meester apoteker ingevolghe d'acte van curatele gedepecheerd a 

door heeren wethouders deser Stede Brussel den 21. deser ond [er] t [ekend] h. 
van Langendonck, ende dat vande effecten bevonden ten huyse van dito van 
Rossem opden Savel alhier. 

In den eersten zijn bevonden in de eetplaetse de volgende effecten 

Eene hoekschapraije ofte encoinuere c 

In de selve bevonden ses tenne talloiren 
Item drij perceleyne talloiren 
Item twee kleyndere jdem 
Item eene blecke e terin 
Item een sous kommetien g van aerde 
Item een houte soutvat 
Item vier messen met swarte hechten 
Item drij tenne lepels 
Drij fourchetten idem 
Item een gelaese soutvat 
Twee ijdele ' flesschen 
Item eene taefel bekleet met toile cire ' 
Item seven biesene stoelen 
Item twee porceleyne tassen 
Item eenen suyker pot 
Item eene eijsere suyker tang 
Item het pampier geplakt op Lijnwaert waermede de selve kaemer bekleet is 
porceleijnen thepot m 

Item eenen porcelijnen thepot 
Item een eysere Caffoirken n 

Item eene eysere tange 
Item eene eysere vierschip ° 
Item eenen fledder p 

Item eenen gouwen rinc met eenen groten groven steen 

a. van dépêcher, zorgvuldig en snel 
verzenden. 
b. hoekschapraai, provisiekast. 
c. encoignure, klein meubel dat men 
plaatst in een hoek gevormd door twee 
muren. 
d. tinnen teljoren, eetborden. 
e. blecke, in blik, dun uitgeslagen 
nieuwzilver, métal blanc. 
f. terrine, kom waarin sommige gerech
ten worden opgediend. 
g. sauskommetje in aardewerk. 
h. twee, gewijzigd in drie tinnen vor
ken. 
i. ledige. 
j. wasdoek, toile cirée. 
k. stoelen met biezen zittingen. 
1. papier, behangpapier, 
m. doorgestreept. 
n. komfoor, een huishoudelijk toestel
letje met gloeiende kolen om het eten 
warm te houden. 
o. vuurschop, asschop, metalen lang-
stelige schop om de assen onder het 
haardijzer weg te halen, 
p. enige aan een stok gebonden lap
pen om stof mede af te nemen, een 
soort ragebol. 
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In de keuken bevonden de naervolgende effecten 

Eene geelen koperen Lambiek q met syn capitiel van coper 
Item eenen clijnderen met syn capitiel van geel coper 
Item eenen klijnderen met syn capiteel van geel koper 
Item een tesaen casserol r met een deksel van geel koper 
Item eenen grooteren van geel koper sonder deksel 
Item eenen jdem 
Item een roodcoperen sijroopbekken s 

Item eenen geelen koperen pilon l 

Item eenen boter pot 
Item thien lege flesschen 
Item een blecken souspanneken 
Item een blecken fonteijn buijs u 

Item een coperen coffoir 
Item eenen klynen blecken trefter v 

Item een stuck koper bij forme als een deksel 
Item eenen gebroken steenen mortier 
Item eenen koperen kandelaar 
Item een coperen panneken 
Item eenen houten kandelaer met een koperen panneken op 
Item eenen blecken caffé pot 
Item een blecken Lambiek 

Op de Eerste Stagie w op de caemer naer den plaetse 

q. een alembiek (distilleertoestel) met 
zijn helm (capitellum). 
r. tisaan casserole, pan om thee in te 
laten treken. 
s. wijde ronde kom om siroop in te 
bereiden. 
t. stamper (voor in de vijzel), 
u. verm. lavabofonteintje (wasbakje) 
met afvoerbuis. 
v. trechter, 
w. verdieping, etage, 
x. lademeubel in meubeltimmerhout 
y. hoopeling gewestelijk voor hoofdpe
luw, hoofdkussen (travestin) 
z. strozak. 
aa. kussensloop. 
ab. beddebak (lit dit à tombeau. 
ac. marokijnleer, fijne soort (geite)leer. 
ad. schrijflei. 

Een commode van schrijnhout x met coper beleyt 
Item een schrijnhouten bedde met blauw lijnwaert gegarniert 
Item een pluijmen hoopelinck y 

Item een matrasse 
Item eenen stroeijsak z 

Item een pluijmen kussen 
Item een fluwijn a a 

Item een paer laekens 
Item eens schrijnhoute taefel met toilciré 
Item drij biese stoelen 

Op de selve stagie op de caemer naer de straete 

Een schrijnhouten tombeau behangen met wit catoen met boorden 
Item een taefel van schrijnhout met toile ciré bekleet 
Item eene clijndere jdem 
Item ses biese stoelen 
Item eenen spaensleeren a c stoel 
Item eene cyffer schalie ac 

Item eene poeder dooze a e 

Item de gouwe leeren waermede de selve caemer gegarniert is 
Item eene eijcke plancke 
Item een schouwstuck wezende eene schilderije beduijdende eenen hof 
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Op de tweede stagie op d'achterkaemer a g 

Seven roten kassen met differente kruijden 
Item een wit houten bedde 
Item eenen stroeijsak 
Item eene matrasse 
Item eenen pluijmen hoopelinck 
Item een oorkussen 
Item een deel pampiere sakken met kruijden 
Item twee biese stoelen 
Item eenen Spaensleren stoel 
Item een clyn taefelken met toilcire opgeleyt 
Item eene houte kiste 

Op de tweede stagie op de voorcaemer 

Een pampieren schutsel al van vier blaederen 
Item eenige kruijden op den grond 
Item eene houte eettaefel 
Item een taefel blad met toil eire bekleet 
Item eene groote Distilleer flessche 
Item eene eydele mande 
Item eenen aerden pot 
Item eenen eijseren ketel staende op een ingemest a) caffoir 
Item de pampiere behangsels der selve caemer 

Op den solder van voor 

Eene eysere groote veys a aen den muer vastgemaekt 
Item eenige flesschen ende gelaese recipiënten 

Op den achter solder 

Eene mande met flesschen 
Item eene aerden teyle met Flesschen 

Op de Caemer boven de keucken 

Twee en seventig pakken met differente drogen 
Achtenveertig flesschen met verscheijden medicamenten 
Item seven cassen van differente groote met medicamenten 
Item vyf kruyken ten deele met medicamenten ende ten deele eijdel 
Item eenen pot met terebentyn 
Item eene groote quantiteyt met gevulde flesschen 
Item vijfentwintig boecken op de pharmacie ten deelen van verscheyde auteurs 
Item een deel eijdele flesschen 
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ae. doorgestreept. 
af. corduaans leder voor muurbekle
ding. 
ag. sic. 
ah. reken. 
ai. schut, paravent met 4 beweegbare 
ramen beplakt met papier, 
aj. 1. ingemetst. 
ak. een grote vijs, verm. dienend om 
en katrol aan vast te maken bij verhui
zing. 
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In den winckel 

C£-"v3 f f Z i - l ^ . _ t T £ - i 

Eenen grooten coperen mortier op eenen houten voet staende met syn koperen 
deksel 
Item eenen marberen mortier op eenen houten voet 
Item een gemets caffoir op rollen 
Item een eyseren caffoir 
Item drij kopere handmortiers 
Item twee marbere jdem 
Eenen gelaesen jdem 
Item den winckel met sijne boiseringe bestaende in Leayen ende cassen gevult 
met sijne potten ende flesschen met de verscheijde medicamenten ende acht 
groote aerde potten 
Item eene houte perse met syne eysere plaeten ende eyseren handboom a m 

Item ses groote tempsten a n 

Item vijf eysere spaetels met eenen silveren 
Item twee clisterne buijsen a o 

Item vier balancen met syne gewigten 
Item acht tenne gemeten a p 

Item vijf kleyndere jdem 
Item een sneijmes met sijnen houten blok 
Item drij blecke trefters ende andere toebehoortens van 
den winkel 
Item eene gelaese deure van den winckel 
Item eene houte leere aci 

Item differente pretensien a r bestaende in geleverde 
medicamenten waer van de recepten aentoonen het 
quantum 

Aldus geinventarieert ten huyse voorschreve a s desen 
22. Novembris 1700 sessentachtigh ter presentie van a t 

Sieurs Guillielmus Josephus Barthohijns adv. ende Joan-
nes-Baptista Geerts getuijgen hier toe aensoght. 

0\ ,S ti% G.J. Barthohijns 
J.B. Geerts 
Quod attestor 
J.B. Deffonseca Notaris 

al. 1. gemetst. 
am. een kruidenpers met stang om 
kracht te geven. 
an. tempst, tempse, temse, temst = zeef 
(teems). 
ao. klisteerspuiten, 
ap. tinnen maten, 
aq. ladder. 
ar. schuldvorderingen, 
as. ten daege maende ende jaere 
voors., doorgestreept en bovengeschre
ven : desen 22. Novembris 1700 sessen
tachtigh. 
at. mijnheer, doorgestreept. 

De koopakte 

Le V Mars 1787 comparut l'avocat Warre F.J. et Jean François De Moulin 

Cejourd'hui 1 Mars 1787 comparurent pardevant moi Joseph Benoit Deffonseca 
Notaire Roial admis par sa Majesté L'Empereur et Roi en son conseil souverain 
ordonné en Brabant, résidant à Bruxelles et en présences des témoins au bas 
dénommés les Sieurs Philippe F.J. Warré avocat au même conseil et Philippe Van 
Rossem prêtre et professeur au college theresien a Flone sindics constitués par 
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messieurs du Magistrat de cette ville de Bruxelles par acte du 20 
9bre 1786 de la créance a du sieur Augustin van Rossem ci vu, 
les quels comparans en qualité susdite nous ont dit et déclaré 
d'avoir vendu cède et transporté au sieur Jean François Demou-
lin maitre en pharmacie en cette ville ; lequel également ici 
comparant déclare d'accepter la vente, cession et transport sui
vant savoir la boutique avec toutes ses appartenances et 
dependances tant en boiseries que mortiers grands et petits, 
bouteilles pots poids balances presses ciseaux alambics spatules 
mesures bassines rechauds et autres ustensiles drogues tant 
simples que composées et généralement instruments necessaires 
a l'exercice d'une pharmacie tels qu'ils se trouvent en la maison 
abandonnée par le dit sieur Augustin van Rossem et comme ils 
se trouvent repris dans l'inventaire pris dans la même maison 
par le Notaire soussigné le 22 9bre 1786 : plaçant et surrogeant 
le deuxième comparant en lieu et droits du dit sieur van Rossem 
: cédant par cette au deuxième comparant ensemble le bail de 
la maison occupée ci devant par le même van Rossem apparte
nante a Messire le chevalier De Putte et située en cette place du 
Sablon pour autant que les parties en ont obtenus l'agrément du dit messire 
Deputte : se faisant la presente vente, cession et transport pour et moiennant une 
somme de mille florins argent courant l'escalin c compté a sept sols et tout autre 
monnoie en proportion et en suitte de l'agreation et ratification de Messieurs du 
Magistrat de cette ville par appostille margée a la raquete des transportants en 
date du 27 Février dernier signé A.E. Deyere cij vues étant stipulé que les frais 
par raport aux présentes seront paies par l'accepttant] Constituant irrévocable
ment les parties contractantes tous porteurs de cette ou de son double autentique 
pour en leur nom et de leur part aller et comparaître pardevant le cour souverain 
de Brabant, Messieurs du Magistrat de cette ville de Bruxelles ou ailleurs au 
besoin sera y renouvellant l'entier contenu des présentes en cas de quelque déf
aut les laisser décréter en condamnation volontaire a charge du défaillant avec 
dépens promettant obligeant &c. 

Ainsi fait et payé en cette ville de Bruxelles les jour mois et an que dessus en 
présence des sieurs Richard Ferdinand Vennekens officiai a la chambre des 
comptes et Jean Baptiste Deffonseca greffier idem témoins à ce requis. 

Dépose les premiers comparans déclarant avoir reçu l'acceptant la dite somme de 
mille florins dont les présentes luy servent d'acquit et quittance absolue sans 
devoir faire conster d'autre sous et avec renonciation à l'exception des deniers 
non comptes. 

Philip Fr. J. Warre 
R.F. Vennetjens 

P. van Rossem Prêtre 
J.B. Deffonseca 

Quod attestor 
J.B. Deffonseca Notarius 

J.f. Demoulin 

a. schuldvordering. 
b. tous les ustensils, geschrapt en ver
vangen in de marge vanaf : la boutique 
tot en met généralement. 
c. schelling. 
d. à la requête, op verzoek .van. 
N.B. De transcriptie werd letterlijk 
gedaan d.w.z. meestal zonder accenten 
en leestekens, waar de notaris eerder 
spaarzaam mee omspringt. 
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