
Apotheek dokter Pinckers Eijsden 

De apotheek bestaat uit het meubilair (wandrekken met ladekastjes en een 
toonbank met glazen opstand), glaswerk zoals bruine apothekersflessen met 
Latijnse opschriften, overige attributen nodig voor apothekerswerkzaamheden 
(mortieren met stampers, maatbekers, trechters, een balans, pillenplankjes, een 
pillendraaibank en een pillendraaimachine) en enige boekwerken (waaronder 
Keesings Medisch Archief, de Codex Medicamentorum, de Nederlandse Farmacopee 
en enige wandplaten). 

Apotheker Dubois 

De “apotheek dr. Pinckers” met toebehoren is voor een gedeelte afkomstig van de in 
Eijsden aan de Breusterstraat 16-18 praktiserende “apotheker ten platten ;lande” 
Jean Joseph Balthasar Dubois. Hij werd geboren te Thimister (B) in 1832 en trouwde 
te Gronsveld in 1857 met de uit Eckelrade afkomstige Maria Catharina Floriberta 
Agnes Roebroek (geb. 1930). Sedert 1852 was hij apotheker te Eijsden. Dat bleef hij 
tot aan zijn overlijden in 1893, waarna de apotheek onder beheer van zijn 
echtgenote werd voortgezet. Zij liet zich bijstaan door apotheker Christiaan Pascal 
la Rose (Haarlem 1842 - Eijsden 1910) en enige assistenten. Kort na haar overlijden 
op 4 augustus 1911 werd de apotheek gesloten. Verder dient vermeld dat Dubois 
van 1861 tot 1883 raadslid was, in de jaren 1866 – 1883 tevens wethouder en van 
1883 tot aan zijn overlijden in 1893 burgemeester van Eijsden. Zijn zoon Eugène 
(1858 – 1940) werd als paleontoloog wereldberoemd door de ontdekking in 1891 te 
Trinil (Java) van de zogenaamde “missing link”, een fossiel dat de evolutionaire 
overgang van app naar mens zou bewijzen. 

Van Dubois naar Pinckers 

Inmiddels schrijven we 1905 en de in Gulpen geboren Lambert-Philippoe Pinckers 
(1875 – 1945) die zich kort daarvoor als “geneesheer” te Eijsden heeft gevestigd, 
bouwt, na enige omzwervingen elders in Eijsden, aan de Wilhelminastraat 78 (toen 
Langstraat geheten) een huis met praktijk, apotheek, koetshuis, paardenstal en 
carbidhuisje. Toe apotheek Dubois haar deuren sloot, kwamen het meubilair en de 
apotheekbenodigdheden in de verkoop. Dokter Pinckers greep zijn kans en na enig 
timmerwerk om het geheel passend te maken vond de apotheek een nieuwe 
bestemming aan de Wilhelminastraat. Vervanging en aanvulling met nieuwe 
attributen en moderne gebruiksvoorwerpen completeerden het geheel. Dat zou zo 
doorgaan tot 1979, maar dan zijn het zijn zoon Alfred (1907 – 1984) en zijn 
kleinzoon Robert (1935 – nu) die praktijk en apotheek voeren. Op 7 januari 1980 
vestigt apotheker Larik uit Heerlen zich in het tot apotheek verbouwde pand aan de 
Wilhelminastraat 50 en worden de apotheken van de huisartsen A. Pinckers/R. 
Pinckers en J. Jacobs/H. Aussems gesloten. 

Bewaring van de apotheek voor het nageslacht 

Op initiatief van dokter Robert Pinckers werd de apotheek met toebehoren in 
bruikleen gegeven aan de Stichting Eijsdens Verleden. Op deze wijze zou ze voor 
het nageslacht bewaard kunnen worden. De apotheek werd afgebroken en 
opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis te Eijsden in afwachting van 
restauratie en een goede plek om ze te kunnen opbouwen en tentoon te stellen. 
Ondanks verwoede pogingen is het de Stichting Eijsdens Verleden niet gelukt 
daaraan te voldoen. 



Gelukkig was de Stichting Grueles bereid de apotheek over te nemen en ze wist 
deze met enthousiasme en een deskundige groep mensen in een half jaar tijd in 
haar oude luister te herstellen. 


