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Een van de vele pronkstukken van  het Stedelijk  ’ ’ zee en‘vormde  daar de Zeeuwse  tak van de familie
museum “Het Catharina Gasthuis” te Gouda is : Maatje. Hij en zijn nakomelingen schreven de
ongetwijfeld de apotheek die daar sedert 1965 in de naam Maatje echter als Maatjes.
ruimte van de voormalige stadsapotheek staat Philibert, vernoemd naar zijn grootvader van
opgesteld. Bij het binnenkomen wordt ons oog moederskant, de cavalerie-officier Philibert Lijp-
direct getroffen door de mooie oude winkelop- hart Struuck, groeide op in het ouderlijk huis aan
stand/kastenachterwand  en de daarbij behorende de Oude Haven nr. 12. Geheel in de traditie van
toonbanken. Gevuld met fraaie stukken uit de onze Zierikzeese familie koos ook hij voor een
oude Gasthuisapotheek, bruiklenen van het Kröl- medisch beroep. Hij volgde een opleiding tot apo-
ler-Muller  museum en vele andere stukken van theker en werd op 8 juni 1807 door de departemen-
diverse oorsprong vormt het een goed geheel, tale commissie van geneeskundig toeverzicht te
gehuisvest in een fraaie en vooral authentieke \ Middelburg tot de uitoefening van het beroep toe-
o m g e v i n g . gelaten. Het is niet bekend waar en bij wie hij zijn

De opstand en toonbankwerden irrl953  in Zie- \ opleiding heeft ontvangen. Direct nazijn  toelating
rikzee gekocht van de bejaarde apotheker Gasille :vestigde  hij zich als apotheker in het pand Visstraat
die na de grote watersnoodramp zijn apotheek 16 te Zierikzee op een steenworp afstand van zijn
wilde opheffen. Dr. E. Grendel heeft in zijn boekje ouderlijk huis.
Van Gasthuisapotheek tot Museumapotheek In dat pand was nog niet eerder een apotheek
(Alphen aan den Rijn 1979) beschreven hoe deze gevestigd geweest, zodat Philibert het pand als
Zeeuwse apothekersopstand in Gouds bezit zodanig heeft laten inrichten. Hoewel daarover
kwam. In een enkele zin, op blz. 23; vertelt hij dat geen geschreven stukken bewaard zijn gebleven, is
de originele inventaris afkomstig was van de apo- het toch redelijk te veronderstellen dat hij toen, in
theker Philibert Lijphart Maatjes. Vanuit onze 1807, de opstand heeft gekocht en laten plaatsen.
familiegeschiedenis kan ik echter wat meer infor- Een mening die overigens gedeeld wordt door de
matie geven over deze apotheek en zijn geschiede- streekarchivaris van Zierikzee en Schouwen Dui-
nis.

Philibert Lijphart Maatjes werd Op 20 septem-
ber 1788 in Zierikzee gedoopt als zoon van dr.
Adriaan Bruynvisch Maatjes, medicinae doctor,
en Catharina Johanna Struuck. Vader Adriaan was
behalve stadsdoctor ook weesmeester, schepen en
raadslid van Zierikzee en landrechter van Schou-
wen. Zijn overgrootvader, de turfschipper Gerrit
Jansz  Maatje verhuisde omstreeks 1683 van het
Zuidhollandse Bleiswijk naar het Zeeuwse Zierik-

veland (in zijn brief van 11 april 1990). Dertien jaar
lang heeft Maatjes daar in de Visstraat zijn beroep
uitgeoefend totdat hij in 1820 plannen maakte om
naar een ander pand in het stadje te verhuizen. Zijn
keuze viel daarbij op het wat grotere pand Korte
Sint Jansstraat 6, een druk straatje in het centrum
van Zierikzee dat parallel loopt aan de Visstraat.
De inventaris van de Visstraat zal toen zijn overge-
bracht en eventueel uitgebreid en aangepast aan de
nieuwe situatie. We kunnen dus stellen dat de win-



TIDINGE VAN DIE GOUDE

l Interieur van de Museumapotheek  zoals opgesteld in Het Catharina Gasthuis

kelopstand  zoals die nu in Goudastaat opgesteld in koopman Simon Levi van Oss. Het was van deze
ieder geval afkomstig is uit 1820 met delen daarvan laatste dat Philibert Maatjes het pand in 1820
uit 1807. kocht. Philibert was ook binnen de kring van plaat-

Het pand Korte Sint Jansstraat  6 was overigens selijke apothekers bestuurlijk actief. Zo was hij in
al eerder als apotheek in gebruik geweest. Bekend 1842 lid van de “Commissie van geneeskundig toe
is namelijk dat van ca. 1672 tot 1690 er de apotheek verzicht” en nam hij deel aan de visitatiebezoeken
van Nicolaas Basterd (familie van de bekende dr. en beoordelingen bij en van de stedelijke apothe-
Job Basterd) in was gevestigd. Zijn weduwe ver- kers (samen overigens met dr. Ermerins  en dr. Kel-
kocht in 1704 de zaak aan Adriaan Mulock. Toen ler). Ook was hij betrokken bij de herziening en
deze in 1733 overleed, werd de apotheek ontman- invoering van de “Pharmacopoea Belgica”, de
teld en vestigden zich enkele zilversmeden in het richtlijn voor de bereiding en werking van genees-
pand. Zij maakten op hun beurt weer plaats voor de middelen.



TIDINOI?  VAN DIE GOUDE

Philibert was een vriendelijk en geduldig marì bekwame assistente, mej. Kohschulte. Samen dre-
die in Zierikzee onder zijn klanten en collega’s een ’ ven zij een goedlopende apotheek waarin voor veel
goede naam had. Hij was ook secretaris van de artsen in de omgeving ook onderzoekvloeistoffen
plaatselijke loge van Vrijmetselaars (in die tijd voor chemische analyses (Fehling A en B) werden
waren drie Zierikzeese apothekers vrijmetselaar). gemaakt. Gasille bleef ongehuwd en toen in 1953
In zijn woning maakte hij ook plaats voor zijn zus- de grote watersnood ook Zierikzee teisterde en het
ter die, na het overlijden van haar man, met haar water met veel geweld zijn verwoestend spoor door
zoontje bij hem introk. Ook zijn moeder heeft als de Korte Sint Jansstraat trok, werd het de toen
weduwe enige tijd bij hem ingewoond. 76jarige  apotheker te veel. Hij verkocht zijn apo-

Op 18 oktober 1844 bedankte hij als lid van de theek (voorraden en goodwill) aan zijn collega de
plaatselijke commissie van geneeskundig toever- heer P.T. Yoe, die in datzelfde jaar ook de apotheek
zicht en sloot hij zijn apotheek. Zijn slechte van De Looze kocht (waar eertijds Jacobus Gasille
gezondheid zal waarschijnlijk de reden hiervoor zijn bruid vandaan had gehaald). Gerrit Gasille
geweest zijn. Hij overleed, ongehuwd, op 25 juni overleed enkele jaren na de verkoop van zijn apo-
1848, na zoals de rouwadvertentie zegt: “een lang- theek op 29 augustus 1961.
durig lijden.” De verdere lotgevallen van de apotheek zijn de

Daarna bewoonde de familie Bethe het pand, Gouwenaars wel bekend. Dr.Wittop Koning(des-
waarbij de apothekersinventaris aanwezig bleef, kundige op het gebiedvan de historievan de farma-
totdat en  pand én inventaris werden overgenomen cie), loco-burgemeester Polet en dr. J. Schouten
door de apotheker Frans Johannes Vorstheuvel slaagden er na moeizame onderhandelingen in om
Labrand,  geboren te Zierikzee op 8 oktober 1827 en de inventaris voor het Goudse museum aan te
aldaar overleden op 9 juli 1903. Hij ontving zijn kopen. Deze koop werd in Zierikzee betreurd. Men
apothekersopleiding aan de Clinische  School te voelde het als een verlies voor de stad, maar men
Middelburg waar hij op 6 april 1848 werd geadmit- had in,  het stedelijk museum aldaar geen ruimte
teerd.  Kort daarop nam hij de apotheek in de Korte beschikbaar om hem zelf op te stellen. Nadat de
Sint Jansstraat over. Een straat die hem niet onbe- opstand en toonbanken naar Gouda waren overge-
kend was omdat zijn vader schuin tegenover de \ bracht, bleef alleen een matglazen ruit met daarin
apotheek een tabakshandel dreef (nu nog een een gegraveerde medicijnbeker in het pand achter.
mooie winkel met een fraai gevelteken). Op nieuw- De winkel bood daarna gedurende enige jaren
jaarsdag 1852, ‘s  avonds om 6 uur werd bij een der onderdak aan een naaimachinehandel totdat een
buren, de smid en vuurwerkverkoper Paulussen, fotograaf/fotohandelaar,  de heer Noomen, er zijn
een brandende voetzoeker naar binnen geworpen intrek nam en de benedenverdieping ingrijpend
die terecht kwam in een openstaand vaatje buskruit verbouwde. Nu is ook de deur met het glasraam
zodat er in de smalle Sint Jansstraat een geweldige daaruit verdwenen en herinnert niets meer in het
ontploffrng  volgde die aan vijf mensen het leven pand aan die oude mooie apotheek.. . .
kostte. Er was een twintigtal gewonden en de mate- Voor de stad Gouda is het echter een pronkstuk
riële schade was groot. De.ook beschadigde apo- in het stedelijk museum geworden en voor de fami-
theek werd hersteld maar uiteindelijk zag Labrand lie Maatje is dat een monumentale herinnering aan
toch meer brood in de tabakshandel van zijn vader, oom Philibert en de uitgestorven Zeeuwse tak van
zodat hij in 1864 de zaak verkocht en zich aan de de familie.. . .
overkant van de straat in de ‘Rokende Moor’ ves-
tigde als tabakswinkelier!. Dankwoord

De nieuwe eigenaar werd Jacobus Marius Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan dr. C.M. van
Gasille, geboren te Goes‘op 9 maart 1830 als telg Hoorn, arts, en aan de heer H. Uil, streekarchivarisl van een oud Hugenotengeslacht. Ook hij ontving van Schouwen-Duiveland, die mij veel gegevensl
zijn apothekersopleiding te Middelburg waar hij op hebben toegezonden.
30 augustus 1862 tot de uitoefening van het beroep
werd toegelaten. Ruim een jaar later, op 31 decem-,

1,
ber 1863, trouwde hij met de apothekersdochter
Helena Jacoba  de Looze en vestigde zich in de

I Korte Sint Jansstraat. In die jaren heeft de apo-
1 theek een hertegewei als gevelteken gehad. Het is1

niet bekend wanneer dat is aangebracht. ‘_
Na zijn overlijden op 22 januari 1909 werd de

apotheek voortgezet door zijn zoon Gerrit Adria-
nus Gasille, geboren te Zierikzee op 6 januari 1877,
Hij volgde de apothekersopleiding in Utrecht.

/
Gerrit Gasille was een zeer nauwkeurig man,

ijverig en vriendelijk, maar wel erg zuinig.. . . Aan
die zuinigheid dankte hij zijn bijnaam “Simon
dubbeltje”. Hij werd terzijde gestaan door een zeer
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