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Summary 
List of physicians, surgeons, pharmacists and wise women in the city of 's-Hertogenbosch 
between 1450 and 1800. This working document is not complete and needs additional 
information. 
 
 
 
De lijst bevat de namen van academisch geschoolde geneeskundigen, chirurgijns, apothekers 
en vroedvrouwen die verbonden waren aan het Groot Gasthuis of in 's-Hertogenbosch 
werkzaam waren. Voor zover deze lijst het Groot Gasthuis aangaat is hij volledig. In 's-
Hertogenbosch werkten nog veel meer medisch geschoolde mannen en vrouwen. Naast de 
hiervoor genoemde beroepen waren er ook vrije meesters, pestdokters en vrouwen die 
kruiden en zelf gemaakte geneesmiddelen verkochten. Met name deze laatste groep liet in 
de bronnen weinig sporen achter.  
De meeste gegevens werden aangetroffen in de rekeningen van het Groot Gasthuis dat in 
1274 voor het eerst vermeld wordt. Daarnaast zijn veel andere bronnen gebruikt.  
De vermelde salarissen zijn jaarbedragen en exclusief emolumenten. De meeste medici 
hadden nog een eigen praktijk erbij. Onder de Leden wordt het stadsbestuur verstaan. Besluit 
gevolgd door datum verwijst naar de resolutiën van de regenten van het Groot 
Ziekengasthuis. In dit repertorium zijn opgenomen de door mij, Rob Wolf en wijlen Fons 
Bergmans gemaakte samenvattingen van de besluiten van de regenten van het Groot 
Gasthuis over de periode 1653-1800. De resolutiën over de periode 1801-1810 zijn verloren 
gegaan. In 1810 ging het Groot Gasthuis op in een heel andere bestuurlijke constellatie. De 
hieronder vermelde guldens zijn een rekeningmunt die bestond uit 20 stuivers; één stuiver 
was 16 penningen. 
Het aangehaalde werk van Bots, Studenten is: 
 
Bots, H., I. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg, 1979).  
819 p. 
 
Van Zuijlen, Stadsrekeningen is: 
 
Zuijlen, R.A., Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch chronoligisch 
opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende (3 delen; ’s-Hertogenbosch, 
1861-1876). 
Dit werk is gedigitaliseerd. Zie verder de algemene catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. 
Van Zuijlen maakte als stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch aantekeningen uit de 
stadsrekeningen. Hij noteerde wat hij belangrijk vond. De tijd na 1629 kreeg van hem veel 



minder aandacht. 
 
Deze lijst moet worden beschouwd als een werkdocument dat hopelijk nog zal worden 
aangevuld. 
 
 
 
meester Jacob, barbier 
 
In de gasthuisrekening van 1451/52 vermeld als ‘barbyer van der armer zericheit te genezen’; 
salaris is dan 5 mud rogge; zo ook 1454/55, 1471/72; laatste vermelding in rekening 1492/93;  
in de periode 1470-1480 ontvangt hij jaarlijks 2 mud rogge ‘van den gemeynen gesynne [= 
personeel van het gasthuis] te scheren ende te meesteren’;  
rekening 1459/60, allerhande uitgaven, 2e blz. -5e post: Jacob barbier geneest een been dat 
‘uten lede gevallen had’ [= ontwrichting] en ontvangt voor die verrichting 25 stuiver. 
 
 
meester Jacob die Wael 
 
Gasthuisrekening 1494/95: ‘van der armer menschen sieckheit te meesteren ende te genesen 
die dagelix in den gasthuse comen’ jaarlijks 5 mud rogge; gehuwd met Eerken;  
laatste vermelding in rekening 1496/97; Jacob en Eerke verwerven dan een lijfrente van 2½ 
mud rogge door een gelijke erfpacht uit onderpanden in Oss aan het Groot Gasthuis over te 
dragen; de lijfrente is op beide lijven; Jacob is in 1499/1500 overleden, zijn weduwe leeft nog 
in 1501/02. 
 
 
meester Arnt van Oss 
 
Eerste vermelding in gasthuisrekening van 1496/97 als chirurgijn; nog vermeld in 
gasthuisrekening van 1500/01. 
 
 
meester Gielis 
 
In gasthuisrekening 1532/33 vermeld als chirurgijn; laatste vermelding als zodanig in 
gasthuisrekening 1537/38. 
 
 
meester Willem 
 
In gasthuisrekening 1537/38 eerste vermelding als ‘onser nyeuwe cyurgyn’; zijn voorganger 
leeft dan nog en heeft nog salaris van het gasthuis tegoed;  
1538/39 voor het eerst vermeld als ‘cijrgyn’ op het gebruikelijke salaris van 5 mud rogge;  
in 1539/40 vermeld als ‘den jongen mr. Willem’. 
 
 



meester Gerard Hanricx 
 
In gasthuisrekening 1562/63 vermeld als ‘barbier’ op salaris van 5 mud rogge;  
elders vermeld als ‘churgyn’ 
 
In 1554 wordt een vroedvrouw vermeld die van de stad f 20 per jaar krijgt voor verzorgen van 
lijders aan pest en andere ziekten (Van Zuijlen, Stadsrekeningen). 
 
 
meester Jacob van der Planken 
 
Vermeld als chirurgijn van het gasthuis in 1603/04 op een salaris van 5 mud rogge en 2½ ton 
bier; in functie overleden vóór 7 oktober 1624;  
‘cureert’ een gevangene die op de pijnbank heeft gelegen (Van Zuijlen; stadsrekening 
1597/98, allerhande uitgaven). 
 
 
meester Herman Rombouts 
 
Stadsdokter; doctor in de medicijnen;  
krijgt in 1610/11 als salaris f 100;  
in 1582 vermeld als schepen;  
voor het laatst vermeld in 1618/19;  
in 1620/21 wordt als ‘doctor’ vermeld Rombout Hermans, waarschijnlijk een zoon van 
meester Herman (zie hierna).  
 
 
meester Jan van der Wege 
 
Doctor in de medicijnen; voor het eerst vermeld als tweede stadsdokter in 1612/13 op een 
tractement van f 100;  
in 1620/21 is zijn salaris f 250;  
in 1629 wordt als zijn opvolger Chr. Helleri benoemd. 
medicinae doctor en ‘ingenieur’ van de aartshertogen; ontwierp het Kruithuis [dat nog 
bestaat] (Van Zuijlen, Stadsrekening 1617/18, p. 1244);  
is ook werkzaam als armendokter en wordt daarvoor door de stad betaald (Van Zuijlen, 
Stadsrekening 1620/21, p. 1266; idem, 1621/22, p. 1297); reist naar Brussel om daar te 
onderhandelen met het hof. 
 
 
meester Silvester Lintermans 
 
Voor het eerst vermeld als in dienst van de stad in 1612/13 op een salaris van f 75; in 1618/19 
nog net zo;  in 1620/21 vermeld als ‘doctor & chirurgyn’ op een salaris van f 100; in 1630/31 
en in 1639/40 nog steeds vermeld op hetzelfde salaris;  
op 7 oktober 1624 door schepenen en gasthuismeester benoemd tot chirurgijn van het 
gasthuis; is dan licenciaat in de medicijnen en chirurgijn (inv. Groot Gasthuis, nr. 244);  



in 1633/34 betaald wegens visitaties gedaan in het gasthuis tijdens het beleg van 1629;  
in 1641/42 evenzo betaald voor 33 visites gebracht aan de rentmeester van het gasthuis, in 
het huis en in het vrouwen-ziekhuis;  
salaris in 1625/26 als Van der Planken 
zie Bots, Studenten, nr. 3244; kwam uit Oirschot. 
 
 
dr. Follinus 
 
In 1618/19 in dienst van de stad als pestdokter op een salaris van f 500 (indien de ziekte 
heerste), anders f 250; vertrekt op 20 februari 1621 naar Keulen. 
 
 
Maria Udens 
 
In 1618/19 vermeld als stads ‘wyse vrouwe’ op een salaris van f 150;  
in 1620/21 vermeld als Maria Udens van der Borcht op zelfde salaris;  
in 1630/31 krijgt zij een salaris van Fl. 156. 
 
 
Christophorus Helleri (of: Hellerus) 
 
Bij resolutie van de Leden van 30 november 1629 benoemd tot stadsdokter in plaats van Van 
der Wegen; salaris als zijn voorganger;  
bedankte in 1630 (resolutie Leden 30 januari 1630). 
 
 
meester Cornelis van Aelst 
 
In 1630/31 vermeld als stadsdokter op een salaris van f 500. 
 
 
meester Rombout Hermans 
 
In 1630/31 vermeld als stadsdokter met titel van ‘doctor’ op een salaris van f 250; zo ook in 
1639/40.  
Bots, Studenten, p. 600 vermeldt dr. Rombout Rombouts als medicinae doctor; studeerde in 
Padua geneeskunde en promoveerde daar tot dr. in 1612; schepen van 's-Hertogenbosch in 
1618 en 1621; lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; stichter van studiebeurzen; 
overleed in 1644 of 1645. 
 
 
dr. Clemens Rosens 
 
Door de Leden op 30 januari 1630 benoemd tot stadsdokter als opvolger van Hellerus; salaris 
f 200; geschiedt op aanbeveling van de Staten-Generaal;  
in 1630/31 vermeld als stadsdokter op een salaris van f 200; zo ook in 1639/40;  



in gasthuisrekening van 1633/34 eerste vermelding als dokter van het gasthuis op een salaris 
van f 350; in 1649 nog in functie; 
Bots c.a., Studenten, noemt Jacobus en Ludovicus Rosaeus als ingeschreven te Leiden voor 
medicijnen resp. in 1658 en 1615; zegt van Clement: vanaf 1632 poorter van ‘s-
Hertogenbosch;  
zijn lot is onbekend; opgevolgd door De Cocq van Kerkwijk. 
 
 
meester Willem Wylich 
 
In 1639/40 vermeld als pestmeester in dienst van de stad op een salaris van f 500 resp. f 250 
 
 
Jenneke Adriaansz. van Helmond 
 
In 1639/40 vermeld als pestvroedvrouw in dienst van de stad op een salaris van f 200 resp. f 
150. 
 
 
meester Cornelis Gaillard 
 
Op 16 mei 1635 door schepenen benoemd tot chirurgijn van het gasthuis;  
in 1636/37 behandelt een andere chirurgijn een breuk (gasthuisrekening); 
in 1638 behandelt een andere chirurgijn een pokkenlijdster; hij wordt dan door twee andere 
chirurgijns geassisteerd bij een zwaar gewonde (gasthuisrekening);  
in 1640/41 onderzoekt een andere chirurgijn een verdachte aan de pest (gasthuisrekening);  
wordt in 1641 bij een amputatie geassisteerd door twee andere chirurgijns 
(gasthuisrekening);  
overlijdt vóór XX februari 1644; opgevolgd door Van Heussen. 
 
 
Gerard van Heussen 
 
Door de schepenen op 11 februari 1644 benoemd tot gasthuischirurgijn;  
op 20 oktober 1644 cureert hij voor rekening van het gasthuis een soldatenkind en tegen de 
vooraf bedongen prijs van f 50 [sic] een vrouw besmet met de ‘morbus hispanicus’ [= syfilis] 
(gasthuisrekening); deze behandeling is succesvol; als chirurgijn vermeld in 1650/51 
(gasthuisrekening);  
opgevolgd door Van Driel. 
 
 
Chr. de Cocq van Kerckwyck 
 
uit: Bots c.a., Studenten: 
geboren te Heusden in 1627; protestant; ingeschreven te Leiden in 1646; per 21 december 
1657 benoemd tot stadsdokter van ‘s-Hertogenbosch; overleden op 27 februari 1678. 
op 23 juni 1652 (salaris gaat dan namelijk in) benoemd tot gasthuisdokter; in 1669-1671 als 



enige medicus verbonden aan het gasthuis op een salaris van f 350;  
in 1670/71 ook stadsdokter op een salaris van f 250. 
 
 
meester Johan van Driel 
 
Zijn salaris als chirurgijn van het gasthuis gaat in op 24 november 1651; over het lot van zijn 
voorganger Van Heussen is niets bekend; het salaris wordt de laatste maal uitbetaald in 
1693/94; opgevolgd door Muller. 
op 23 april 1688 deken van het chirurgijnsgilde (nr. 343). 
in Bots, Studenten, niet te vinden. 
 
 
dr. Hendrik Hamel 
 
In de gasthuisrekening van 1682-1684 wordt aan hem voor het eerst salaris uitbetaald als 
gasthuisdokter en wel met ingang van 1683;  
in 1686/87 enige medicus van het gasthuis; 
per 10 oktober 1689 wordt zijn salaris in verband met de behandeling van zieke militairen 
verhoogd met f 400; 
waarschijnlijk overleden op 18 februari 1701; 
in Bots c.a., Studenten niet vermeld, wel Gisbertus Hamel als rentmeester van het gasthuis 
1661-1666, overleden in 1695. 
 
 
George Justus Muller 
 
Waarschijnlijk benoemd tot gasthuischirurgijn op 20 september 1694;  salaris f 130 
(gasthuisrekening 1699/1700); 
nog in functie in 1701 en 1710 (repertorium. I, nr's 350 en 371); laat zich in het laatste jaar 
assisteren door Heijmans en Blankart; 
op 7 maart 1684 een van de twee dekens van het chirurgijnsgilde en betiteld als ‘apotheker 
en chirurgijn’ (nr. 343);  
huurt in 1699/1700 van het Groot Gasthuis twee huisjes met de hof gelegen achter het 
Hooghuis aan de Markt voor f 60 per jaar (gasthuisrekening 1699/1700); 
krijgt op 27 april 1719 de opdracht van het stadsbestuur om samen met dokter Van 
Rijckevorsel naar Hilvarenbeek te gaan om te bezien welke ziekte daar heerst; (resolutie 
Staten-Generaal 27 april 1719); 
bij besluit van de Leden van 17 september 1725 gepensioneerd; overleden vóór 5 april 1727; 
opgevolgd door Zink; in Bots, Studenten, niet te vinden. 
 
 
Jan Ammenden (of: am Ende) 
 
Voor de eerste maal wordt hem salaris betaald als gasthuisdokter in 1707/08; samen met 
Cuchenius verdient hij dan f 550; 
eind 1716 of begin 1717 overleden; 



Bots, Studenten: niet aanwezig. 
 
 
Samuel Cuchenius 
 
Zijn salaris als gasthuisdokter gaat in per 24 maart 1702; verdient dan samen met R. de Lobel 
f 350 + f 200 (wegens militairen); 
in 1718/19 samen met Blootenburgh gasthuisdokter; 
laatste maal salaris uitbetaald door gasthuis in 1719/20. 
Bots, Studenten: niet aanwezig. 
 
 
Cornelis van Blootenburgh 
 
uit: Bots, Studenten: 
Geboren te Oss; zoon van de rector van de Latijnse School te Oss; werd in 1706 poorter van 
‘s-Hertogenbosch;  
studeerde medicijnen te Leiden en Duisburg; benoemd tot gasthuisdokter in 1714 of 1715; 
overleden op 14 juni 1736; 
eerste maal salaris uitbetaald door het gasthuis begin 1717; 
 
 
Wilhelmus Henricus Muller 
 
Relatie met Georg Justus Muller (zie hiervoor) onbekend. 
uit: Bots, Studenten: 
geboren in 1684; herkomst: ‘s-Hertogenbosch; studeerde medicijnen te Leiden; promoveerde 
daar in 1707; gehuwd met M.H. van der Meulen; gasthuisdokter; zijn zoon was predikant in 
Den Dungen; eerste maal salaris uitbetaald in gasthuisrekening 1720/21 (de helft van f 550); 
de laatste maal in 1748/49. 
Dokter Muller wordt herhaaldelijk door de Raad van State ingezet wanneer er problemen zijn 
met de volksgezondheid in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. In 1731 zendt de Raad van State 
dokter Muller naar Bakel om een onderzoek in te stellen naar een daar heersende epidemie 
van rode loop. Na vijf weken is de epidemie onder controle en wordt aan dokter Muller f 300 
uitbetaald (Raad van State resolutiën 17 oktober, 25 oktober en 28 november 1731). Op 23 
juli 1732 wordt hem nog eens f 650 toegekend ‘uit consideratie van desselfs groote en 
bysondere vigilantie in deese aangewent waardoor onder Gods genadigen zeegen in een seer 
korte tijd de grasseerende siekte te Bakel en Maarheeze is opgehouden’. Het jaar daarop 
wordt hij naar Moergestel gezonden in verband met een epidemie (Raad van State resolutiën 
25 juni, 7 juli, 12 augustus en 13 oktober 1733). In 1746 is dokter Muller ook weer actief in 
opdracht van de Haagse overheid (Raad van State resolutie 30 september 1746). 
 
 
Theodorus de Marcq 
 
Medicinae doctor;  
gehuwd met Catharina Adriana Buyster; 



eerste maal salaris betaald als gasthuisdokter in rekening 1737/38 (na overlijden Van 
Blootenburgh); 
overleden tussen 24 juni en 24 december 1757 
Bots, Studenten, noemt hem niet, maar wel zijn zoon Everardus die in Leiden medicijnen 
studeerde en in 1761 veroordeeld werd tot verbanning wegens doodslag. 
 
 
Gijsbertus Cincq (Zink) 
 
Benoemd door de Leden op 5 april 1727 tot chirurgijn van het gasthuis, maar al in functie op 
14 september 1725; 
ontvangt een oorvijg van dr. Ter Croije (besluit regenten Groot Gasthuis 27 september 1759); 
vraagt in 1762 om emeritaat, maar dit wordt geweigerd (besluit 27 mei 1762); 
kan in 1765 wegens slechte ogen niet meer aderlaten en mag zich van de regenten dan laten 
vervangen (besluit 4 juli 1765); 
is in 1766 82 jaar oud en verklaart dan zijn werk niet meer te kunnen doen; de regenten 
adviseren het stadsbestuur hem te pensioneren, omdat het niet langer verantwoord is hem 
in dienst te houden; volgt discussie over het salaris; bij besluit van de Leden van 7 mei 1766 
krijgt hij emeritaat met behoud van salaris; 
overleden op 29 december 1769; opgevolgd door Van der Haar. 
zie ook Bots, Studenten, nr. 4754 alwaar een Antonius Cinck wordt vermeld, een Jansenistisch 
theoloog die in 1742 stierf. 
 
 
Diederik Riedewalt 
 
Chirurgijn-majoor;  
neemt waar voor Zink in 1766 voor een salaris van f 200 (besluit 12 juni 1766); contract loopt 
af op 19 februari 1767; op 6 januari 1770 geeft hij alles over aan Van der Haar. 
 
 
Jacob van der Haar 
 
In 1745 aangesteld als chirurgijn-majoor (besluit 2 mei 1766); 
wordt in 1751 door de regenten van het gasthuis uitgenodigd voor de grote maaltijd (besluit 
29 mei 1751); 
treedt in 1766 pro Deo op als vroedmeester (besluit 10 april 1766); 
wil Zink (zie hiervoor) alleen opvolgen als hij diens salaris krijgt (besluit 2 mei 1766);  
door de Leden op 4 juni 1766 benoemd tot chirurgijn van het gasthuis; weigert twee maal 
deze functie op de gestelde voorwaarden te aanvaarden (besluit 5 juni 1766); neemt het over 
van waarnemer Riedewalt in januari 1770 (besluit 11 januari 1770);  
in 1773 is er een kamertje voor hem in het gasthuis; publiceerde meerdere werken over de 
chirurgie;  
zie voor een te korte biografie het Biografisch Portaal (www.historici.nl ) en het op deze 
website geplaatste artikel. 
 
 

http://www.historici.nl/


Arnoldus Martini 
 
uit: Bots, Studenten 
Gedoopt (gereformeerd) in ‘s-Hertogenbosch op 19 februari 1717; zoon van de rector van de 
Latijnse School;  
studeerde medicijnen in Leiden 1735-1740; 
op 17 maart 1747 benoemd tot gasthuisdokter;  
eerste maal salaris ad f 275 betaald in 1749/50; na dood van De Marcq eerste gasthuisdokter;  
overleden eind 1777 of begin 1778. 
 
 
 
Arnoldus ter Croije 
 
uit: Bots, Studenten 
Geboren te Veldhoven [in 1686]; studeerde medicijnen te Duisburg; werd in 1722 poorter; 
vanaf 1757 derde dokter van het gasthuis; 
overleed op 30 mei 1775 
in 1770 was zijn salaris f 50; bij resolutie van de Leden van 31 maart 1762 met emeritaat en 
behoud van salaris; was toen 76 jaar. 
 
 
 
Aldert Walraven 
 
Bij resolutie van de Leden van 31 maart 1762 benoemd tot derde gasthuisdokter; gehuwd 
met J.M. Mobachius Quaet; vanaf 1778/79 tweede gasthuisdokter; in 1790 nog steeds 
tweede dokter; bij resolutie Municipaliteit van 8 november 1797 met emeritaat;  
overleed in januari 1798. 
Niet te verwarren met Abraham Walkart die van 1766 tot 1795 als geneesheer in 's-
Hertogenbosch was gevestigd. Hij schreef een artikel over de situatie van de volksgezondheid 
in 's-Hertogenbosch dat door jhr. A.F.O. van Sasse van Ysselt is gepubliceerd in het tijdschrift 
Taxandria, 12 (1905) 314-330. 
 
 
Keller 
 
in 1781 vermeld als chirurgijn-majoor in het gasthuis (rep. dl. VI, nr. 543). 
 
 
Cleve 
 
apotheker Cleve mag als chirurgijn-majoor werken (besluit 26 april 1792). 
 
 
 
Johannes Gisbertus Hopman 



 
Gedoopt (gereformeerd) in ‘s-Hertogenbosch op 15 april 1749; 
studeerde medicijnen in Groningen (1766) en Leiden (1769); promoveerde in 1771 te Leiden 
op ‘De febre continua putrida’ (= rotkoorts in de Meierij); bezocht enkele onbekende 
buitenlandse universiteiten; 
in 1773 en 1785 schepen; patriotsgezind; zijn broer, doctor in de rechten, was een van de 
oprichters van de Vaderlandse Sociëteit; niet vermeld als blokmeester van de Markt c.a. 
begraven in ‘s-Hertogenbosch op 7 juli 1794 
vanaf 1778/79 3e gasthuisdokter; rentmeester van het gasthuis (1777-1782); in 1790 nog 
steeds 3e dokter. 
 
 
Johannes Bon 
 
Gehuwd met Margaretha Jacoba Smits, dochter van de president-schepen en raad van de 
stad;  
kocht op 30 december 1772 een landgoed onder Vught, dat hij naar zijn schoonmoeder 
Voorburg noemde; dit werde later het Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel;  
deze schoonmoeder bracht hem een groot vermogen aan; paste de inoculatie toe; 
bouwer van het nog bestaande Bisschoppelijk Paleis aan de Parade (voorheen Peperstraat); 
begraven op 4 mei 1802. 
door de Leden bij resolutie van 12 januari 1750 benoemd tot derde gasthuisdokter op een 
salaris van f 50; na de dood van De Marcq tweede dokter op een salaris van f 275' later ook 
hoogleraar aan de Illustere Hogeschool; vanaf 1778/79 eerste dokter; rentmeester gasthuis 
(1783-1788). 
 
 
F. Verster 
 
Vanaf 1778/79 vierde gasthuisdokter (salaris f 25); vanaf 1796 derde dokter; vanaf 1799 
tweede dokter; 
overleden in april-juni 1802. 
 
 
J.H. Deckers 
 
In 1803 gedurende korte tijd in functie als gasthuisdokter; overleed eind 1803. 
 
 
A.A. Deckers 
 
Vanaf 1803 derde gasthuisdokter; in 1810 nog steeds in functie; 
mogelijk familie van de voorgaande. 
 
 
Franciscus Gysbertus Lightenveld 
 



Bij resolutie van de municipaliteit van 22 november 1797 benoemd tot derde gasthuisdokter; 
in 1803 niet meer vermeld. 
 
 
Johannes Baptista Goyarts 
 
Bij resolutie van de municipaliteit van 22 november 1797 benoemd tot gasthuisdokter; in 
1803 tweede dokter, vanaf 1804 eerste; salaris toen f. 200; in 1810 nog steeds eerste dokter;  
kreeg in 1804-1806 (rekening gasthuis) f 14 extra voor een verlossing. 
 
 
A. van den Dries 
 
Met ingang van 1 april 1804 derde gasthuisdokter op een salaris van f 100; vanaf 1805 tweede 
dokter, in 1810 nog steeds tweede dokter. 
 
 
 
Apothekers verbonden aan het Groot Gasthuis 
 
Verwijzingen steeds naar resolutiën regenten Groot Gasthuis. 
 
1780, 15/6 salaris vastgesteld op 250 
 
 
J.R. van Ommeren 
 
1780, 9/8 benoeming tot apotheker; moet eerst examen afleggen voor stadsdoktoren 
1784, 2/9 ontslag op verzoek 
 
 
J.D.M. Cleve 
 
1785, 6/1 benoeming door stadsbestuur tot apotheker 
1794, 5/6 ontslag op verzoek wegens hoge leeftijd; wil zich particulier gaan vestigen 
1795, 1/5 vertrekt 
1796, 25/2 studeert in Leiden 
 
 
J.Th. van der Linden 
 
1795, 10/4 benoeming door stadsbestuur tot apotheker; voornamen: Jacobus Theodorus 
1795, 10/5 treedt in functie; salaris f 250 
1804, 21/11  begraven in de St. Janskerk; 45 jaar oud 
 
 
 



Medici die niet aan het gasthuis of de stad verbonden waren, maar wel in ‘s-Hertogenbosch 
woonden of werkzaam waren 
 
 
Luytgardis Guilelmi 
 
In 1573 vermeld als meesteres van het convent dat verbonden was aan het Groot Gasthuis; 
was toen 38 jaar oud; legde in 1556 haar eeuwige geloften af. 
(uit: Elsen, fr. G. van den ord. praem., en W. Hoevenaars ord. praem. ed. Analecta Gijsberti 
Coeverincx (2 delen; Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-
Brabant, 1907 en z.j.). 
 
 
Jacob Lintermans 
Chirurgijn uit Oirschot; biedt hulp aan de gewonden na de aanval van Hohenlohe in 1585 op 
de stad en krijgt daarvoor van de stad een lijfrente van f 50 (Van Zuijlen, Stadsrekening 
1584/85); 
in 1601/02 wordt hij uit Oirschot ontboden, voor het geval de stad belegerd mocht worden 
(Van Zuijlen, Stadsrekening 1601/02, uitgaven aan bodenloon). 
 
 
meester Adam van Oss 
 
In 1603/04 vermeld als chirurgijn; ontvangt dan van de stad f 18 ‘van te cureren eenen 
soldaet’ (Van Zuijlen, Stadsrekeningen). 
 
 
moeder-overste van het Groot Gasthuis 
 
In 1604/05 wordt aan de meesteres 1 aam en 25 potten Rijnwijn geschonken ‘op haren 
jubilee’ (Van Zuijlen, Stadsrekeningen); 
in 1605/06 krijgt zij van de stad een jaargeld van f 50 ‘ten insien dat sy sal assisteren de 
vrouwen besmet synde van de haestige siecte, in noot synde van baern’; zo ook in 1607/08 
(Van Zuijlen, Stadsrekeningen). 
 
 
meester Jacob Schoneus 
 
In 1620/21 vermeld als chirurgijn; koopt dan voor f 60 land onder Orthen (uit: Van Zuijlen, 
Stadsrekeningen). 
 


