
Een klein historisch overzicht 
samengesteld ter gelegenheid van het congres van de 

Kring voor de geschiedenis voor de pharmacie in Benelux 
te Breda op 12 en 13 april 2003 

Ap. Annette Bierman 
Het is lang een (goede) gewoonte geweest om tijdens een 
congres van de Kring ook aandacht te besteden aan de 
farmaciegeschiedenis van de plaats waar gecongresseerd wordt. 
Over Breda is rond de jaren vijftig van de vorige eeuw een tweetal 
publicaties verschenen1. Meer recent werd onderzoek gedaan 
door de collega's J.R Bouwes en S.C. Wicherink2. Dit korte 
overzicht van de farmaceutische historie is in hoofdzaak op basis 
van deze gegevens samengesteld. Wanneer andere bronnen 
gebruikt zijn wordt dit aangegeven. 

Breda 
De eerste vermelding van de naam Breda komt voor in een 
oorkonde uit 1125. De verklaring van de naam is eenvoudig: een 
gehucht aan de brede rivier de Aa. In een oorkonde uit 1198 wordt 
een castellum genoemd, een primitief kasteel. In 1252 kreeg 
Breda stadsrechten, en verwierf betekenis als marktplaats voor 
de gelijknamige heerlijkheid, die achtereenvolgens in het bezit 
was van de geslachten Van Schoten, Van Polanen en Nassau. Jan 
van Polanen, die in 1350 de heerlijkheid kocht van hertog Jan II 
van Brabant, liet een ommuring aanleggen, die door haar 
cirkelvorm nog duidelijk te herkennen is in de huidige 
stadsplattegrond. In 1404 kwam de heerlijkheid in het bezit van de 
Nassau's door het huwelijk van Johanna van Polanen met 
Engelbrecht van Nassau. In de 15de eeuw nam de welvaart van 
de stad toe door de lakenindustrie en de stapel- en 
overslagfunctie van de haven, maar ook door de aanwezigheid 
van de Nassau's en hun hof. Hendrik III van Nassau liet een 
vestinggordel aanleggen naar Italiaans model. Ook liet hij tussen 
1536 en 1538 op de fundamenten van het castellum een paleis 
bouwen door een Italiaanse bouwmeester. Voor Willem van 
Oranje en zijn zoon Maurits was dit 'palazzo' een geliefde 
residentie. Ook stadhouder-koning Willem III heeft het 'Kasteel 
van Breda' nog bewoond. In 1826 liet koning Willem I het vervallen 
bouwwerk grondig restaureren en vestigde hier in 1828 de 
Koninklijke Militaire Academie. Het land van de heren van Breda 
wordt sinds de 16de eeuw 'de Baronie' genoemd, en hoewel die 
Baronie in 1795 officieel werd opgeheven wordt deze naam nog 
altijd gebruikt om de omstreken van Breda aan te geven. 

De eerste apothekers 
De eerste apotheker in Breda die met name wordt genoemd is 
Dyrck Rybaert, die in 1427 beslag laat leggen op een huis en erf 
aan de Grote Markt voor een achterstallige erfpacht. Over andere 
15deeeuwse apothekers weten we niets, en door het ontbreken 
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Rehm geeft de volgende 
verklaring van deze vergissing: 
wanneer we lezen J=1 ; U=N; l=T 
en dat we aannemen dat de W 
weggevallen is staat er (W)inant. 
Rehm o.c. p.8 

van het merendeel van het archief van de gemeente Breda vóór 
1490 is het ook niet mogelijk hier gerichte naspeuringen naar te 
doen. Over de 16de eeuw zijn gelukkig meer gegevens. 
Omstreeks 1530 waren er drie apothekers in Breda gevestigd, 
allen aan de noordzijde van de Grote Markt. Van één van hen, 
Wijnand Michielz, weten we dat hij tevens wijntapper was. In 1514 
moest hij de wijn keuren en tappen die de burgemeesters van 
Breda uit Eindhoven hadden laten komen omdat de wijn die in 
Breda getapt werd niet in de smaak viel van de toenmalige Heer 
van Breda, graaf Hendrik III van Nassau! Wijnand Michielz 
overleed op 8 september 1535 en werd in de Grote Kerk begraven. 
Zijn grafzerk wordt ten onrechte als die van een apotheker Juani 
beschreven3. Ook apotheker Gysbrecht Jans Eelkens (1562-
1641), bewees de stad goede diensten. In 1590, toen Breda door 
de troepen van prins Maurits bij verrassing (het turfschip) werd 
veroverd bracht Eelkens het koper uit de Grote Kerk in veiligheid 
door het op te slaan in de kelder van zijn apotheek. Hij heeft er lang 
op moeten passen, want pas in 1625 slaagde de Spaanse 
veldheer Spinola erin Breda te heroveren. Op 3 december van dat 
jaar werd door maar liefst vier arbeiders het koperwerk weer bij de 
apotheek afgehaald. 

Familiaire farmacie: de Wissems-apothekers. 
In 1575 liet Michiel Weer's'z\ch als burger van Breda registreren. 
Hij kocht in 1586 een huis aan de Grote Markt, de Swaen (no. 40), 
om er zijn apotheek te vestigen. Weers overleed al in 1587, en na 
zijn dood werd het huis gesplitst in twee panden, De Swaen (No 
40) en De Pellicaen (No 42). In de Swaen werd de 
apotheekpraktijk voortgezet door Gysbrecht Eelkens. De oudste 
dochter van Michiel Weers, Elizabeth, trouwde in 1604 met de 
apotheker Henrick Anthonisz Wissems. Zij vestigden zich in het 
huis De Pellicaen, dat de bruid bij het huwelijk had ingebracht. 
Hendrik Wissems is de stamvader van vier generaties Bredase 
apothekers, die hun beroep gedurende een eeuw hebben 
uitgeoefend, van 1604 tot 1705, het jaar waarin de laatste, 
Adriaan Wissems, overleed. De Wissems-apothekers waren 
geziene figuren in Breda en hebben diverse openbare functies 
vervuld. Een aantal dochters in de verschillende generaties 
trouwde met een apotheker, zoals te zien in het schema op 
bladzijde 10. 

Planten uit de tuin van Johan Stickers. 
Johan Stickers (1630-1701), sinds 1665 apotheker in 'De Witte 
Pluym'(No52) aan de Grote Markt, kweekte ook kruiden, niet 

8 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 



ongebruikelijk voor een apotheker uit die tijd. Maar Stickers 
kweekte niet alleen medicinale planten. Mogelijk bezat zijn tuin 
ook enige faam, hij heeft in elk geval de aandacht getrokken van 
Gideon Bonnivert (1673-1703), amateur botanicus en officier in 
het leger van Willem III. In het herbarium van Bonnivert, dat na 
diens dood in handen kwam van de Engelse arts en onderzoeker 
Hans Sloane (1660-1753), bevindt zich een exemplaar van 
Plantago major L. 'Rosularis', met de aantekening: I had it from mr. 
Sticker Apothecary in Breda4 

Theriak. 
In 1595 schonk de stad Breda 24 gulden aan apotheker Lucas 
Stas (overl. 1620), die als eerste te Breda de 'Veneetse Driakele' 
had bereid. De theriak werd gekeurd door de stadsdoctor in 
gezelschap van de schepenen, en bij die keuring kregen de heren 
van de apotheker een potje ten geschenke! Stas was niet alleen 
werkzaam als apotheker, hij trad ook op als medicus van het 
Bredase garnizoen. Voor zijn hulp tijdens een pestepidemie in 
1598 schonk het stadsbestuur hem nogmaals een bedrag. Stas 
had zijn diensten verleend zonder daar iets voor te willen 
ontvangen. We moeten vrezen dat dit niet uitsluitend aan 
filantropie toe te schijven was, want onze apotheker was ook niet 
van handelsinstincten ontbloot. Hij had een Electrum vitae 
samengesteld, 'een onbederffelijcke universale medicijne' en zal 
behoefte gehad hebben aan proefkonijnen! In 1604 liet hij een 
boekje drukken, 'Electrum vitae, het welck is een schat der 
ghesontheyt voor alle menschen...' waarin ook verklaringen 
waren opgenomen van mensen die door zijn middeltje (na 
kostenloze behandeling!) waren genezen. Dit boekje is tevens de 4 „ „ * ,«,-.• 

0 ' a J gegevens Dr D.A. Wittop 
oudst bekende Bredase druk. Koning(1911 -2001 )z.\. 
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Michicl Weers (overl. 1587) 
N o " 

Hendrik Wissems (1579-1629) x Elfzabeth Weers 
No 42 

Catharina Wissems x Jan Dirven (overl. 1662) 
No 40; No 20 (1639) zuster van 

Perijnken Wissems x (2) Gijsbert Stickers x (1 ) Mari: 

Anthonis Wissems (1607-1640) 
No 42 

Henricus Wissems (1630-1703) 
No 44 

ia Wils Jan Wils (1613-1679) 
No 52 

Johan Stickers (1630-1701) 
No 52 

Maria Stickers x Cornelis Seldenslag 

Gijsbert Seldenslag (geb. 1658) 
niet op de Grote Markt gevestigd 

Catharina Seldenslag x Johan Swijsen (1663-1741) 
\ No 52 

Adriaan Wissems (1665-1705) Elizabeth Wissems x Petrus Ballieu (1677-1746) 
No 44 niet op de Grote Markt gevestigd 

De Wissems-apothekers 

De nummers in het schema verwijzen naar de tegenwoordige 
huisnummers van de panden op de Grote Markt. 

N°20 
N°40 
N°42 
N°44 
N°52 

'HetSuyckerhuys' 
'DeSwaen' 
'De Pellicaen' 
'De Whynthont' ook wel 'De Hasewint' genoemd 
'De Witte Pluym' 

Gilde en examens. 
in 1696 deden de toenmalige apothekers eensgezind een poging 
om een gilde in Breda op te richten. Zij dienden een verzoek met 
een concept-gildebrief in bij het stadsbestuur. Burgemeesters 
vroegen eerst advies aan stadsdoctor van Campen. Van Campen 
had nogal wat bezwaren tegen het concept, met name vond hij de 
minieme rol die de geneeskundigen toebedeeld kregen bij zaken 
als winkelvisitatie en examens onaanvaardbaar. De apothekers 
gingen akkoord met een grotere rol van de medicinae doctores en 
zegden toe ook geen zieken meer te zullen visiteren. Alle 
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bezwaren leken hiermee van de baan, maar om tot nu niet 
opgehelderde redenen is een apothekersgilde in Breda er nooit 
gekomen. We moeten dus aannemen dat door het ontbreken van 
een gilde ook geen officiële examinering van de apothekers heeft 
plaats gevonden. Dit was in de 18de eeuw natuurlijk wel in meer 
plaatsen het geval. De landelijke geneeskundige wetgeving van 
1804 (De zogenaamde Geneeskundige Staatsregeling) maakte 
hier echter een einde aan. En uit de lijst die de Commissie van 
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt op 31 december 1806 
samenstelde blijkt dat geen van de zes apothekers een diploma 
kon tonen! Zij werden voorlopig ingeschreven middels een 'Acte 
van qualificatie in loco'5. 

De negentiende en twintigste eeuw. 
De negentiende eeuw bracht de apothekers onder andere de 
landelijke verplichting om examen te doen en een landelijke 
farmacopee. Tot de invoering van de geneeskundige wetgeving 
van 1865 werden de examens afgenomen door een provinciale 
commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht. De 
provinciale commissie voor Noord-Brabant zetelde in Den Bosch, 
en daar hebben de apothekersleerlingen uit Breda dan ook in het 
algemeen hun examen afgelegd. Op 13 november 1814 legde 
Johannes Overduin (17921854) hier met goed gevolg zijn 
apothekersexamen af. 

Johannes Overduin. 
Johannes Overduin is een bekende 19de eeuwse apotheker. Op 
wetenschappelijk gebied deed hij van zich spreken door het 
schrijven van een commentaar op de Pharmacopoea Belgica: 
'Theoretische verklaring der voorkomende bereidingen in de 
Pharmacopoea Belgica'. Het boek verscheen in 1825 bij de 
Dordtse uitgever Blussé en van Braam. In hetzelfde jaar ontving 
Overduin op de 'Tweede algemeene tentoonstelling van 
voortbrengselen der Nationale Nijverheid' een zilveren medaille 
voor zijn bereiding van Elaïne ( ruw oliezuur, o.a. van belang voor 
de zeepfabricage )6. In 1826 publiceerde Overduin nog een 'Leere 
der scheikunde,7. Johannes Overduin was gevestigd in Breda, 
eerst aan de Grote Markt (1814-1821), vervolgens aan de 
Veemarktstraat (1821-1836). In 1836 verhuisde hij naar 
Geertruidenberg en in 1840 vinden we hem gevestigd in Made. In 
1853 keerde hij toch weer terug naar Breda (Korte Brugstraat) 
waar hij in 1854 overleed. 

Lijst van allen die de Praktijk der 
Genees of Heelkunde in eenig 
Vak u i t o e f f e n e n In het 
Departement Brabant. Ingevolge 
de berichten der Gemeente 
Besturen ingekomen bij De 
Commissie van Geneeskundig 
onderzoek en Toevoorzigt tot op 
den Laatsten December 1806. 
Archief auteur. 
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Elaïne (van het Griekse 
elainos, olieachtig) werd in 1813 
door de Franse chemicus M.E. 
Chevreuil ontdekt bij zijn analyse 
van vetten. 

Overdu in J . Leere der 
scheikunde bijzonder wat de 
eigenschappen en verhou
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wetenschappen in het electro-
chemische tijdperk. Breda, 
Sterk, 1826. 
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Uitbreiding van Breda en de Bredase apotheekvestiqinqen in de 
19de en 20ste eeuw. 
In de negentiende eeuw steeg het aantal inwoners van Breda van 
9.000 in het jaar 1815 tot ruim 26.000 in het jaar 1900. Net als in 
andere steden van Nederland nam het aantal apotheken echter af. 
In 1815 telde Breda tien apotheken, in 1900 waren dat er nog zes 
èn de stadsapotheek. De stadsapotheek (ook wel 
Armenapotheek genoemd) werd in 1856 opgericht, en heeft 
bestaan tot 1 oktober 1925. De brief die op de laatste bladzijde is 
afgebeeld gaat over die stadsapotheèk en geeft bovendien een 
aardig beeld van de wijze waarop men vroeger farmaceutisch 
historische informatie placht te vergaren, namelijk door een 
beroep te doen op een collega ter plaatse!8 

Tot de 20ste eeuw waren alle Bredase apotheken gevestigd 
binnen de grenzen van de (voormalige) vesting: de stadswallen. 
Door de ontmanteling van de vesting in de jaren 1870-1877 
kwamen nieuwe terreinen beschikbaar voor woningbouw en ter 
hoogte van de stadsgracht en de bastions werd een singel 
aangelegd. Omdat Breda garnizoensplaats bleef, werden aan de 
singels grote terreinen voor kazernes gereserveerd. Bebouwing 
buiten de grenzen van de voormalige vesting vond vooral plaats 
nadat in 1927 grote delen van de gemeenten Ginneken, 
Princenhage enTeteringen waren geannexeerd. Hier ontstonden 
grote nieuwe woonwijken en het aantal apotheken buiten de 
stadswallen nam nu snel toe. In 1990 telde Breda ca 125.000 
inwoners en 14 apotheken, in 2003 zijn dat inmiddels 16 
apotheken geworden. Er is nog maar één apotheek binnen de 
vroegere stadswallen gevestigd: Apotheek Motké-Poels BV, 
opgericht in 1818, en nog altijd gevestigd aan de Vismarktstraat 
20. 

de brief is afkomstig uit het 
gedeelte van het persoonlijk 
archief van dr D.A. Wittop Koning 
dat thans bij de Commissie voor 
de geschiedenis van de farmacie 
KNMP berust, 
g 

De vijzel wordt beschreven in 
Wittop Koning's Nederlandse 
Vijzels 1989 p.29. 

Tot slot. 
Anno 2003 is er niet veel meer te zien van de farmaceutische 
historie van Breda. In de collectie van het Breda's Museum 
bevindt zich de grote vijzel van Louis Ingenhousz (1729-1788). 
Het randschrift luidt: 'VOX MEA VITA MAGISTRI LOUIS 
INGENHOUSZCIPRIANUSCRANS JANSZAMSTELODAMI ME 
FECIT 17499. Louis Ingenhousz was een broer van de bekende 
arts en plantenfysioloog Jan Ingenhousz (1730-1799). Behalve 
apotheker was Louis Ingenhousz (evenals zijn vader Arnold) ook 
koopman in leer en huiden. 
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Op de hoek van de Schoolstraat en de Reigersstraat is nog een 
fraai voormalig apotheekpand te zien (Schoolstraat no. 2 'De 
gulden Arent'). In 1602 vestigde Michiel Michielsz Rijers (1570-
1631) hier een apotheek. Hij was de eerste apotheker die er in 
slaagde een bestaan buiten de Grote Markt te vinden. In 1627 
deed Rijers de apotheek van de hand en vertrok naar 
Zevenbergen. 

Rotterdam 5 april 2003 
A.l. Bierman10 
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RUL Metamedica, afd. 
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Rotterdamse Rijweg 138A 3042 
AS Rotterdam. 
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Antwoord op een verzoek om inlichtingen over de stadsapotheek, juli 1938 
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