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Van onbekende Nederlandse Apothekers 

Een 18e eeuwse apotheker vestigt zich 
Dr. J.H. Ligterink, Apotheker en Arts 

Johann Rudolph Reêrshemius, uit Oost-Friesland ge
ëmigreerd, heeft als apothekersleerling zijn opleiding 
genoten bij Vader en Zoon Lutterot, apothekers, geves
tigd in de Vijzelstraat te Amsterdam. 
Hij stamt uit een goede familie, die o.a. bekend is wegens 
het aantal Evangelische predikanten, dat daaruit is voort
gekomen. Zijn vader is predikant te Norden, Pastor Com-
primarius Senior aldaar en een kerkhistoricus van naam. 
Zijn twee oudere broers zijn beide predikant geworden, 
later Kircheninspektor. 
In een vorige schets heb ik hem ten tonele gevoerd als 
model voor een 18e eeuwse apothekersleerling. Wanneer 
ik deze draad weer opvat is hij 27 jaar oud, apothekers
leerling met 6 dienstjaren, nog steeds in dienst bij apo
theker Lutterot en leeft hij in het jaar 1672. De stad
huisbrand van dat jaar is achter de rug. De winter be
looft een zeer strenge te worden. 
In 1673 zal de zevenjarige zeeoorlog worden afgesloten 
met een Brits succes, dat verdere mogelijkheden tot ko
loniale ontwikkeling aan dat rijk zal bieden. 

Tegen deze achtergrond en in deze maatschappij speelt 
zich de zelfstandigmaking van onze Reêrshemius af. Zijn 
vader is reeds op 18 september 1758 overleden. Hij is 
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op die dag dus een volslagen wees geworden en het 
ouderlijk huis te Norden is geliquideerd. 

Johann Rudolph heeft trouwplannen. 

Ook bij Reêrshemius gingen trouw- en vestigingspiannen 
hand in hand. Ook bij hem worden zij actueel wanneer zijn 
werkgever, Mr. Adrian Lutterot Q'r) aan trouwen gaat 
denken. Verwonderlijk is deze samenloop eigenlijk niet. 
Knechten en leerlingen leefden nauw verbonden met en 
opgenomen vaak in het gezin van de meester. Indien deze 
laatste ging trouwen dan kon dit gebeuren licht een 
grondige wijziging in de arbeidsverhoudingen betekenen. 
De kans, dat een (nieuwe) echtgenote, die zich in haar 
nog wat onwennige nieuwe waardigheid van meesteres 
van de huishouding wil laten gelden en daarbij haar 
machtsvertoon ook op leerlingen en knechten gaat richten 
zal juist de oudere knechts niet hebben aangesproken. 
Als alternatief waren verandering van meester of zelf
standige vestiging mogelijk. Viel de keuze op het laatste, 
dan werd afleggen van apothekersexamen, aanmelding 
als poorter en het zoeken van een echtgenote nood
zakelijk. Een huwelijk stelde de huishouding op orde, 
voorzag in de behoefte aan rust en onrust, bracht kinderen 
voort met de daaraan verbonden oudervreugd, kans op 

Prinsengracht bij de Westerkerk Nieuwe Kerk aan de Damzljde 
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een verzorgde oude dag, en voorzag vaak in de nog niet 
georganiseerde praktijkfinanciering. 
Een huwelijkspartner vond men veelal binnen de kring 
der eigen geloofsgemeenschap. Men kan zich moeilijk 
invoelen, dat de persoonlijke affectie der betrokkenen 
hier geen rol bij gespeeld zou hebben. Toch gaven vaak 
andere overwegingen ten slotte de doorslag. Blijkbaar 
was echter het doorsnee huwelijk niet slechter dan nu. 

De bruid van Johann Rudolf heet Anna Schoonenberg 
(zie genealogie). Zij werd op 22.4.1746 geboren te Am
sterdam en Luthers gedoopt. Haar vader, Jacob Schoo
nenberg werd eveneens te Amsterdam geboren, op 19.2. 
1721. Hij trouwde op 7.5.1745 met Maria Ulrig, een dochter 
van Louven Ulrig. Het echtpaar ging wonen in de Mun-
nikstraat 168 ZZ (Monnikenstraat). Deze verbindt O.Z. 
Achterburgwal en Nieuwmarkt. De naam herinnert aan 
het Minrebroederklooster, dat ter plaatse heeft gestaan. 
Het was een keurige buurt. De jonge moeder sterft helaas 
vier dagen na de geboorte van haar eerste en enige kind 
en Anna's vader is dus reeds na een jaar weduwnaar, 
belast met de zorg voor een pasgeborene. Hij hertrouwt 
dan ook reeds na een jaar, op 27.4.1747, met Juliana 
Mulder, die aan de Cingel woont. Zij neemt de zorg 
voor Anna op zich en pas wanneer deze 7 jaar is wordt 
ook uit dit huwelijk een kind geboren: Jacobus Hendricus, 
geboren 28.3.1753. 

Deze stiefbroer van Anna'zal eveneens enig kind blijven, 
want enkele maanden later, 23.8.1753, sterft nu niet de 
moeder, maar de vader. Anna is nu volledig wees ge
worden. Verwacht mag verder worden dat haar stiefmoe
der, in het belang van haar eigen zoon, snel zal hertrou
wen. Het is beter, dat Anna het huis verlaat. Tot voogd 
van Anna is hear grootvader, Hendrik Schoonenberg, 
benoemd, tot medevoogd Mathijs Houtman. 
Hendrik Schoonenberg, zonder beroep, blijkbaar rente
nier, is op 23.6.1719 getrouwd met Anna Hedewig Hege-
man. Behalve de nu overleden Jacob hebben zij nog een 
jongere zoon, Hendrik, geboren 24 2.1723. Zij wonen 
aan de Prinsengracht, in de omgeving van de Westerkërk. 
Anna wordt opgenomen in het gezin van haar grootouders. 
Zij is 17 jaar wanneer de huwelijksplannen van Johann 
Rudolph zich manifesteren. Hij is dan 28 jaar. Op welke 
wijze het kontakt tot stand is gebracht is onbekend. 
Als toekomstig apotheker, stammende uit een bekende 
Luthersche predikantenfamilie is Johann Rudolph een 
alleszins aanvaardbare partij voor de Schoonenbergs, al 
maakt hij niet de indruk gefortuneerd te zijn. Grootvader 
Schoonenberg daarentegen schijnt niet onbemiddeld te 
zijn geweest en de bruidsschat dus evenredig. Ook uit 
dien hoofde was Anna als partij aanvaardbaar. 

Hoe in deze 18e eeuw Reêrshemius zijn apotheek vestigde 

Van Reêrshemius mag nu worden verwacht, dat hij met 
goed gevolg de meesterproef zal afleggen en apotheker 
worden. Reeds terwijl hij zich daarop voorbereidt moet 
al naar een gunstige plaats voor overname of vestiging 
worden gezocht, ook in dit geval liefst in de buurt van 
de bruid, niet te ver dus van grootvader-voogd Schoonen

berg vandaan. Aan het zoeken van zulk een object zal 
deze grootvader zelf en via zijn relaties wel actief hebben 
deelgenomen. 
Blijkbaar heeft men perspectief gezien in de verkeers-as 
Damrak-Torensluis-Leliegracht-Jordaan, welke alle grach
tengordels kruist. Farmaceutisch gezien bestaat er tussen 
Nieuwendijk (ettelijke apohekers) en Leliegracht (even
zeer, w.o. Volkert Stapert) een vacuüm. Aan de westzijde 
van de Nieuwe Kerk blijkt overname van een huurhuis 
mogelijk. Het behoort aan de N.H. Kerk en de verhouding 
tussen deze en de Luthersche gemeente is van oudsher 
goed. De bewoner, Samuel Lamsveld, een drukker, zelfs 
stadsdrukker, is op 5 augustus 1762 overleden. In plaats 
van doorgaan met een knecht schijnt zijn vrouw het pand 
wel te willen verlaten. 
Het is nu wel aangewezen om wat nader te bezien tegen 
welke achtergrond deze potentiële vestigingsmogelijk-
heid moet worden geplaatst. Hiervoor dienen te worden 
bekeken: 

De ligging aan de verkeers-as: (Zie afbeeldingen 3-6) 

Komende vanaf de Leliegracht via de Oude Leliestraat 
vormt de Singelgracht geen verkeershindernis. Het water 
is door een breed gewelf, de torensluis, overkluisd in 
1648 en de Jan Roodenpoortstoren is hierin opgenomen. 
Een brede overkluizing heeft ook de Donkeresluis over 
de N.Z. Voorburgwal, die men, komende uit de Molsteeg, 
overgaat. Reeds in 1580 kende men ter plaatse een 
Molbrug. Daarna splitst zich de verkeersstroom in een 
richting Gravenstraat en een richting, om de kerk heen, 
naar de Dam. Deze laatste gaat onder de boog door, 
welke de toren moest verbinden met het kerkportaal. 
De Dam is van oudsher het vergaderplein voor de Am
sterdammers. Via Dam of Gravenstraat gaat men naar 
de beurs. Via de Gravenstraat bereikt men Nieuwendijk 
en Damrak. De naam ontleent zij aan de Graven van 
Holland, die daar een goevernementsgebouw zouden 
hebben gehad. Vanuit de Gravenstraat kan men ook via de 
Ellendige Steeg de Dam bereiken, gaande langs de Oost
zijde der kerk. Deze is genoemd naar het Ellendige kerk
hof der armlastigen. Zij is herdoopt in de tegenwoordige 
Eggertstraat, genoemd naar Willem Eggert, Heer van 
Purmerend, Raad en gunsteling van Graaf Willem IV van 
Holland, die zijn boomgaard en veel geld voor de kerk
bouw schonk. Men heeft hem in 1417 in de Nieuwe kerk 
bijgezet. De andere zijstraat van de Gravenstraat, Blaeu-
straat, is genoemd naar de beroemde drukkers, die (o.m.) 
daar hun drukkerij hebben gehad. 

Het is duidelijk, dat er aan passanten en daarmede aan 
een potentieel aantrekkelijke patiëntenkring geen gebrek 
behoefde te zijn. 

De Nieuwe Kerk. 

Reeds door haar geschiedenis en haar ligging aan de 
Dam moest deze kerk in Amsterdam wel een centrale 
plaats innemen. Haar geschiedenis gaat terug tot 15 
november 1408, wanneer Frederik III van Blankenheim, 
51e bisschop van Utrecht, de parochie Amsterdam in 
twee afzonderlijke parochies opsplitst. Naast de Oude 
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Ligging van de apotheek aan de verkeersas Jordaan- Damrak. 

I 

I r 

C' 

Via de overkluizing bereikte men de Gravenstraat, die uitliep op 
Nieuwendijk en Damrak.  

Sint Nicolaaskerk moet er dan een Nieuwe O.L. Vrouwe- 
kerk worden gebouwd, waaraan later als patronesse Sint 
Catharina wordt toegevoegd. Na de inwijding in1414 
brandt zij meermalen en steeds ten dele af. Na de brand 
van 1645 wordt zij naar een ontwerp van Jac. van Campen 
herbouwd in 1648, maar de bouw van de toren komt niet 

c 
Voor deze kerkingang was een toren geprojecteerd, waarvan de 

'bouw bU de eerste omloop bleef steken. Achter het gebouw ver- 
schuilt zich vanaf de Damzijde gezien, de apotheek 

verder dan de eerste omloop. De vrede van Munster 
is uitgebroken en er is geen geld voor stadhuisbouw en 
afbouw van de toren tegelijk. Daarbij menen de burge- 
meesters Backer en de Graef door touwtrekken om 
beide objecten hun hang naar persoonlijk prestige en 
hun politieke en persoonlijke rancunes te moeten uitleven. 
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Men kan dit moeilijk alleen aan de regentenmentaliteit 
in Amsterdam van de 18e eeuw wijten. 
In deze strijd tussen de religieuse Aaron en de maat
schappelijke Mozes wint zoals vaak de laatste. Het raad
huis wordt afgebouwd als achtste wereldwonder en de 

toren blijft onafgebouwd onder protest maar zonder span
doeken. De flanken van de kerk zijn omgeven door lokalen 
en huizen waarvan later het bestaan ten onrechte aan 
uitsluitend economische motieven zal worden toegeschre
ven. Wanneer men, in staat gesteld door een legaat hier-

FAMILIEVERHOUDINGEN LAMSVELD-VERBROEK 

WILLEM LAMSVELD 
+ TRIJNTJE LANCKHOF 
W. Amsterdam 

ROMBOUT VERBROEK 
+ MARIA ESSELENS 
a) W. OZ Achterburgwal 
b) Egelantierstraat 

JAN LAMSVELD 
+ CATHARINA de LAATER 
W. Leliegracht Amst. 

I 
SAMUEL 
$ 28.11,1692 
JOHANNIS 
$ 20.12.1693 

ANNA 
$ 20. 
ANNA 
$ 2. 

SAMUEL 
$ 30. 1.1695 
f 5. 8.1762 
W. a/d Nw. Kerk 
(Stads)drukker 
+ 5. 9.1738 

I 
MARIA 
$ 11. 5.1692 
JACOB 
$ 6.12.1693 
ANGENIETIE 
$ 30. 3.1695 

+ JOHANNA MARIA-*—! 

VERBROEK 
$ 14. 6.1698 
ƒ 30.10.1766 

3.1697 

1.1699 

— JOHANNA MARIA 
$ 14. 6.1698 
MARTINUS 
$ 24. 5.1699 
CORNELIA — 
$ 1702 

I 
CATHARINA ANNA 
$ 24. 6.1739 
f 3. 7.1739 

JC 
I 

(HANNIS 
$ Amsterdam 
ƒ Amsterdam 
1A 
Mr. N. v. Buuren 

14.11.1742 
23. 

1. 
Mr. Baxens Schreuder 1. 
Mr. B. v.d. Velde 
Mr. P.A. v.d. Berg 
Mr. J. Schijdenis 
Mr. L G. Knibbe 

1. 
1. 

10. 
25. 

De namen van predikanten zijn onderstreept, die van apothekers 
dubbel 
$ Dat. 
f Dat. 
+ Dat. 

onderstreept, leerlingen gebroken streep. 
& PI. van geboorte of doop 
& PI. begrafenis of overlijden 
& PI. huwelijk, naam huw.partner 

6.1769 

5.1758 
5.1759 
5.1763 
5.1764 
6.1766 
8.1766 

Wed 

D 

I 
ANNA 
$ 6.12.1699 
JACOB 
$ 8. 7.1701 
MARIA 
$ 15.10.1702 
JOHANNES 
$ 7. 5.1705 
+ 28. 7.1735 

r - ^ + CORNELIA VERBROEK 

I 

2) 

I 
PI ETER 
20. 

Wdn: 
1A: Datum 
Apr: Datum 

$ Amsterdam 1702 
ƒ Amsterdam 12.3.1737 
+ 23. 8.1737 
+ MARIA GEERTRUU 

SCHIMMELPENNINK 
$ Leiden 
Wed. Nic. v. Klaveren 
SIMON 
$ 8. 6.1710 
SIMON 
$ 19. 8.1714 
PI ETER 
$ 25. 9.1718 
W. Leliegracht 
+ 5. 1.1742 
+ SARA JOHANNA 

BLEEKER 
$ Amsterdam 1718 

I I 
MARIA JACOBUS 

7.1746 $ 9.11.1749 5. 1.1755 

Weduwe, weduwnaar van... 
insch r. leerling 
apothekersexamen 

V: Jaar & Plaats vestiging 
W: Woonplaats, adres 
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voor, een rij daarvan afbreekt blijkt deze ingreep het 
lijnenspel van de kerk en de hoogtewerking nietten goede 
gekomen te zijn. 

De huisjes rond de kerk. 

Uit de registers van de Thesauriers Extraordinaris voor 
de 8e penning kan worden afgelezen, dat omstreeks 1740 
"Agter de Nieuwe Kerk van de Dam onder verpondings-
nummers 2668 t/m 2676 naast elkaar gevestigd wa
ren het Sleepers-, Waagdragers-, Rooymakers-comptoir, 
het wijnkantoor, boterkoperscomptoir, kostershuis (van de 
makelaar en koster Benj. Bruin), dienaarshuis, sleepers
stal en wijnroeierscomptoir. Het waren dus overwegend 
gebouwen voor wereldlijke en kerkelijke administratie. 
Het wijnroeierscomptoir zou later als "de drie emmertjes", 
een melkzaak, nog later als "de drie kaerskens" de drie
voud-traditie in de Gravenstraat hooghouden. Men kende 
daar reeds "de drie fleschjes" proeflokaal van Bootz, 
nu van Bols. Later kwamen daar bij "de drie kistjes" 
(sigarenwinkel van Lewis), thans broodjeszaak "de drie 
Graafjes", "de Drie stoeltjes" en "de drie pilletjes" (een 
drogisterij, geen apotheek ondanks de naam). 
Wanneer voor Reêrshemius naar een vestigingspand 
wordt omgezien aan de Westzijde van de Kerk (aan de 
N.Z. Voorburgwal), dan zijn de bewoners aan de 
Westzijde volgens het hurenboek: 
No. 39 fol. 1 Drikje Jansz ƒ200,— per jaar 
No. 40 fol. 1 Samuel Lamsveld ƒ400,— per jaar 
No. 41 fol. 4 Philip Lindeman ƒ230,— per jaar 
No. 42 fol. 2 Ed. Alcock ƒ380,— per jaar 

en aan de Noordzijde 

No. 22 fol. 5 Wed. Holmers ƒ200,— per jaar 
No. 23 fol. 3 Arn. Olofsen ƒ274,— per jaar 
No. 24 fol. 7 Hillegonda Schuurman ƒ74,20 per jaar 
Samuel Lamsveld heeft, zoals reeds eerder vermeld, een 
drukkerij. De weduwe Holmers, geboren Annetje Uiten-
bogaert, houdt een particulier schooltje en wordt daarbij 
blijkbaar geholpen door haar zoon, Jan. Het beroep van 
Lindeman en Alcock is mij onbekend. Mej. Schuurman 
wordt blijkbaar financieel gesteund door een familielid 
Edert, die haar huur betaald. Nu Lamsveld blijkbaar zijn 
bedrijf wil sluiten doet zich de eigenaardigheid voor, dat 
een apotheker reflecteert op het huis, terwijl ter zelfder 
tijd een Jan Lamsveld reeds enkele jaren eveneens als 
apothekersleerling staat ingeschreven. Toch werd aan 
deze naamsgenoot, mogelijk familielid, geen voorrang 
gegeven. Daarvoor is een reden. 

De familie Lamsveld. 

Zij is weer een van die uitgebreide families uit de 18e 
eeuw. Door de vrijwel jaarlijkse geboorten breiden zij 
zich uit als een olievlek. Deze wordt dan prompt teniet 
gedaan door de enorme sterfte. Kortheidshalve is daarom 
weer een sterk beknopte genealogie opgesteld, die daar
naast ook een stuk van de familie Verbroek moest om
vatten. Samuel Lamsveld blijkt daaruit vooral via zijn 
schoonfamilie verwant te zijn aan de apothekersleerling 
Johannes. Wanneer Samuel overlijdt is hij vrijgezel (zoals 

wij zagen gebruikelijk), heeft geen trouwplannen en mist 
zelf waarschijnlijk de gelden voor vestiging, terwijl de 
importantie van de ligging hem waarschijnlijk is ontgaan. 
Hij is dus blijkbaar onvoldoende gemotiveerd en mogelijk 
onbemiddeld. Drukker Samuel had zelf geen levende 
nakomelingen. Zijn enig kind sterft een week na de ge
boorte. 
Wanneer hij zelf op 5.8.1762 gestorven is wordt hij be
graven in de Westerkerk voor het ƒ 8,— tarief. Dit wijst 
niet op grote rijkdom. Op zijn vrouw gaat de huur over. 
De administratieve molens malen langzaam. De huur 
van 1.11.1762 staat nog op naam van de overledene, 
1.5.1763 eveneens. Toch is men blijkbaar reeds in onder
handeling omtrent de liquidatie, want 15.5.1763 komt J.V. 
Siltman als leerling in dienst bij Reêrshemius, blijkbaar 
voor het inrichten van zijn nieuwe apotheek. 1.11.1763 
staat de huur op naam van de Wed. Lamsveld. Dan doet 
Reêrshemius apothekersexamen op 9.11.1763 en vertrekt 
blijkbaar de Wed. Lamsveld. 7.5.1764 wordt de huurbeta
ling van Mr. "Rasemius" voor het eerst geregistreerd. 
Wel wordt dan de huur weer van ƒ187,10 tot ƒ200,— 
per halfjaar verhoogd. 

Het apothekersexamen van Reêrshemius. 

Na te zijn getentamineerd in het Latijn en geëxamineerd 
in de groene kruijden en in de simplicia bereidt en ver
toont Johann Rudolph: 
Electuarium Diacarthamum 
Sijrup. Cichor. cum Rheo 
Pilulae Mayern 
Emplastr. do Galbane croci 
Unguent. Nervinum 
Terpethum minerale 
Tru Ois Tart. 
Daarmede wordt hij op 9 november 1763 Apotheker en 
Cives. Hij mag nu in Amsterdam zelfstandig het beroep 
van Apotheker uitoefenen. 

Huwelijk en vestiging. 

Nu Reêrshemius geslaagd is voor zijn apothekersexamen, 
ingeschreven is als poorter van Amsterdam en nu het 
recht heeft daar het apothekersberoep zelfstandig uit te 
oefenen, nu er een pand beschikbaar is, dat blijkbaar als 
apotheek is ingericht en waarschijnlijk als zodanig reeds 
wordt gebruikt, nu een verloofde hem wacht en een 
beginkapitaal blijkbaar ter beschikking is, staat niets een 
huwelijk meer in de weg. Op 31 mei 1765 trouwt hij Anna 
Schoonenberg. Haar zorgzame grootvader-voogd Hendrik 
Schoonenberg en zijn medevoogd zijn haar getuigen. 
Voor Johann Rudolph komt zijn zwager Caspar George 
Wijnkebach. Deze laatste bleek in Amsterdam nergens 
te zijn geregistreerd. Mogelijk kwam hij voor het huwelijk 
van elders. In tegenstelling tot een sprookje eindigt hier 
de historie niet bij het huwelijk. De werkelijkheid begint 
hier pas goed. Wel is er een nieuw decor, waartegen 
het spel dezer werkelijkheid zich gaat afspelen. Laten 
wij dit (vluchtig) bekijken, zolang de herinnering daaraan 
nog enigszins intact is, want binnenkort zal ook die 
vervaagd zijn. 
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TABEL 1 

Het HUWELIJK van JOHANN RUDOLPH REÊRSHEMIUS met ANNA SCHOONENBERG 

ADRIANUS REÊRSHEMIUS 

$ 
f 

Norden 6. 4.1696 
Norden 18. 9.1758 

St. Theologie, Kerkhist. 

1e 
2e 
1e 

+ 
+ 

Jena, Halle 
Pred. Middels 
Pred. Marienhafen 
Pred. Norden 
Pastor Compr. (PC) 
Senior (PCS) 
Middels 

1722 
1725 
1728 
1732 
—? 
1723 

SOPHIA LOUISE HORST 

HENDRIK SCHOONENBERG 
+ Amsterdam 23. 6.1719 
+ ANNA HEDEWIGH HEGEMAN 
W. Amsterdam, Prinsengr. 

MARGARETHA 
SOPHIA 
$ Marienhafen 1725 
f Amsterdam 

3.5.1811 
+ Norden 1757 
+ JAN HAYES MULLER 
$ Bellingwolde 

Lieutenant 
Wdn. ANTJE DERKS 

JOHANN 
RUDOLPH 
$ Norden 12. 1.1735 
ƒ Amsterdam 19. 3.1809 

1A Amsterdam 1. 5.1756 
Apr Amsterdam 9.11.1.763 

V Amsterdam 1764 
NZ Voorburgwal 40 

+ ANNA SCHOONENBERG 
+ Amsterdam 31. 5.1765 
$ Amsterdam 22. 4.1746 
f Amsterdam 23. 1.1808 
W Amsterdam, Prinsengr. 

b/d Westerkerk (bij 
grootvader inwonend) 

I 

I 
JACOB 
$ Amsterdam 19. 2.1721 
f Amsterdam 23. 8.1753 
+ Amsterdam 7. 5.1745 

1)+ MARIA ULRIG 
$ Amsterdam 1718 
f Amsterdam 26. 4.1746 
W. Munnikstr. 168 ZZ Amsterdam 

I 

HENDRIK 
24.2.1723 
Amsterdam 

ANNA 
I—$ Amsterdam 22. 4.1746 

I 
HENRIETTA 
SOPHIA 
$ Amsterdam 9. 9.1771 
ƒ Amsterdam 24. 9.1771 

GERRIT KLEUN 
+ MARIA LOUWE 
W. Amsterdam 
Lauriergracht 139 
b/d Prinsengracht 
GERRIT 
$ Amsterdam 1780—' 

LOUISA 
MARIA 
$ Amsterdam 27. 8.1779 
ƒ Amsterdam 11.10.1822 
+ Amsterdam 11. 8.1809 

- + GERRIT KLEUN 
$ Amsterdam 1780 
W. OZ Achterburgwal 

b/d Barndesteeg 

2 )+ Amsterdam 27. 4.1747 
+ JULIANA MULDER 
$ Amsterdam 1726 
W. Cingel 

JACOBUS 
HENDRICUS 
$ Amsterdam 28. 3.1753 

De namen van predikanten zijn onderstreept, die van apothekers 
dubbel onderstreept, leerlingen gebroken streep. 
$ Dat. & PI. van geboorte of doop 
f Dat. & PI. begrafenis of overlijden 
+ Dat. & PI. huwelijk, naam huw.partner 

Wed; Wdn: Weduwe, weduwnaar van.. 
1A: Datum inschr. leerling 
Apr: Datum apothekersexamen 
V: Jaar & Plaats vestiging 
W: Woonplaats, adres 
St: Studie 
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Huis en apotheek. 

Er zijn maar weinig afbeeldingen, welke de apotheek ten 
tijde van de vestiging laten zien. De aandacht van schilder 
en graveur wordt meest afgeleid naar de kerk, het stad
huis of ten minste het lijnenspel van donkere sluis, kerk
portaal en toren. Zo hei» ik een uitzicht vanaf de Molsteeg 
niet aangetroffen. Er is evenwel geen reden om aan te 
nemen dat de voorgevels der huisjes, aan West- en 
Noordzijde tegen de Kerkgebouw grondig veranderd zou
den zijn, zelfs niet na de recente restauratie, die wel 
het binnenwerk veranderde. Wel is het water van de 
N.Z. Voorburgwal gedempt, de zo ontstane verkeersweg 
bestaat. De torenstomp is geslecht. Een apotheker is niet 
langer op No. 137 gevestigd. Er is nu een boutique, 
hetwelk een meer rendabele bezigheid schijnt te zijn. 
Laten wij nu teruggaan naar de situatie, welke de jong
gehuwden in 1765, komende vanaf de Molsteeg, over de 
donkere sluis, in hun behuizing zullen hebben aange 
troffen. 

Gelijkvloers was de apotheek gevestigd. Vanaf de over
kluizing was zij te bereiken via een trapje met 3 treden, 
waarlangs ijzeren leuningen, bij ijzel zeker een noodzaak. 
Aan de straatzijde waren twee ramen, beiderzijds van 
de ingangsdeur, voorzien van groengazen horren, gevat 
in gebeeldhouwd, krullerig kader, voorzien van aesculaap. 
Er zal een uithangbord of gaper hebben uitgehangen. 
Binnen was rond de recepteergelegenheid een halfcirkel-
vormige opstand aangebracht. De opstand was fraai be
werkt. Naar de smaak van de tijd zal zij wit of groen 
geschilderd zijn geweest met vergulde biezen. In het 
midden gaf een doorgang toegang tot het achtergedeelte, 
meer naar rechts verleenden twee smalle, openslaande 
deuren, met versnijding tot vierkante ruitjes, toegang tot 
een portaal met de naar kelder en woonverdieping voe
rende spiltrap. Evenwijdig aan de opstand liep tot voorbij 
de doorgang, de eveneens gebogen recepteertafel. Aan 
de raamzijde was deze afgesloten door een schrijflesse-
naar, waarboven laadjes en insteekloketten. Beneden en 
onder de recepteertafel waren diepe laden aangebracht. 
Onder de opstand zag men de bekende kruidenlaadjes. 
De oorspronkelijke standflessen, vele met vergulde eti
ketten, zijn blijkbaar later vervangen geworden door 
flessen van Boheems maaksel met ingebrand etiket 
en geslepen stop. Opstand en flessen vonden in 1960 
een passend onderkomen in de apotheek te Bergen. 
Pronkstukken zullen wel de koperen balans met vierkant 
voetstuk en de nog van vóór de apotheekinrichting da
terende Nederlandse vijzel (zonder inscriptie) geweest 
zijn. 

In het achtergedeelte was een stookgelegenheid en een 
bedstede. Het is mogelijk een gecombineerde werkruimte, 
slaapplaats voor de assistent, eet- en spreekkamer ge
weest. Een deur gaf toegang tot de smalle gang tussen 
de eensteens buitenmuur en de kerkmuur, die wel voor 
kwalijk riekende óf stoffige werkzaamheden zal zijn ge
bruikt. De kelderverdieping had een vloer van plavuizen. 
Boven de ruime stookplaats met zware ijzeren grond- en 
muurplaten bevond zich een grote wasemkap. Zij ontving 

Oorspronkelijk bestond de apotheek alleen uit het linker gedeelte, 
waarvóór een „kassi je" over de gehele gevelbreedte was getim
merd. De bovenste woonverdieping zal oorspronkelijk bergzolder 
zijn geweest en later vertimmerd met houten schotten. De zolder, 
een stevige vliering, was met een trapleer te bereiken, via een 
valluik. Achter gaf een deur toegang tot een platje. 

licht door twee lage ramen aan de straatzijde, doorlopend 
tot begane grondniveau en voorzien van zware luiken met 
sluitbalken, waarvóór nog een uitneembaar traliehek. Ook 
in deze ruimte was een bedstede. Onder een der ramen 

De salon aan de voorzijde, op de eerste verdieping. Waarschijnlijk 
Is met de schouw een raveling aangebracht van vurenhout. De 
balken van de zoldering waren met de dissel bewerkt. 
Het paneel boven de schoorsteenmantel is een „Breuckelaer" uit 
de ti jd van Reêrshemius. 
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was een stenen aanrechtbank met pomp. Twee wentel
trappen voerden naarboven. Hier was blijkbaar het domein 
van de dienstbode, de keuken en zullen kook- en verwar-
mingswerkzaamheden ook voor de apotheek zijn verricht. 
Later zijn ook hier de grote en kleine koperen percola-
toren teruggevonden, welke voor extractie werden ge
bruikt. Hier hingen de grote paardenharen zeven aan 
de zoldering. Als zitje was er een uit deze tijd stam
mende reis-Dagobert. Achterin was een wijnrek, met hout 
was daarachter een brandstofbergplaats afgeschoten. 
Via de fraaie, eikenhouten spiltrap kwam men op de 
woonverdieping. Aan de straatzijde waren drie, in vier
kante ruitjes versneden ramen. Aan de ene lange zijde 
verleende de trap, tegen de tocht ombpuwd met schotten-
werk, toegang naar beneden en boven. Aan de andere 
lange zijde verfraaide een stookplaats met een fraaie 
Lodewijk XV schoorsteenmantel de kamer. Hier zowel 
als in de andere vertrekken bestond de zoldering uit 
planken gedragen door met de dissel bewerkte zwa
re balken. Aan de schoorsteenmantel sloot een rave-
ling aan. Achterin was, ook in dit vertrek een bedstede. 
Juist in dit vertrek was goed te zien dat het pand taps 
toeliep, smaller was aan de achterzijde, waar op deze 
verdieping licht werd ontvangen door een enkel raam. 
De achtermuur was slechts een steen dik. 
Een verdieping hoger eindigde de spiltrap aan de zolder
verdieping. Door een valluik kon het trapgat worden af
gesloten. Daarboven kon een ladder worden neergehaald, 
toegang gevende tot de vliering. Behalve enkele afge
schoten ruimten, mogelijk voor slaapplaatsen, was hier 
een ruime bergingsmogelijkheid. Op de vliering, welke 
licht ontving door een dakkapel en dakraampjes, was de 
hijsinrichting. De zolderverdieping had drie smalle ramen 
aan de straatzijde en een enkel raam achter. De zoldering 
was veel lager dan die der woonverdieping. 
Al met al was er redelijk veel ruimte voor een kleine 
apotheek. 

De eerste jaren. 

Een verkwistend man was Reêrshemius niet. Hij ontslaat 
zijn assistent, J.V.Siltman, die hem blijkbaar behulpzaam 
is geweest met het inrichten en op gang brengen van de 
praktijk,. per 4-9-1764, dus nog vóór zijn huwelijk. Hij 
heeft dan geen (officilële) hulp meer. Een huwelijksreis 
schijnt er niet bij geweest te zijn. 
Een jaar na zijn huwelijk trouwt vanuit zijn apotheek en 
huis zijn jongere zuster, HENRIETTA MARIA, met de Ams
terdammer Jan Beuker, 2 jaren jonger dan zij zelf. Zij 
gaan wonen aan de O.Z. Achterburgwal bij de Barnde-
steeg. De bruidegom woonde voordien in de Anjelier
straat. Het huwelijk vindt plaats op 11.7.1766. 
De in deze tijd gebruikelijke gezinsvermeerdering blijft 
aanvankelijk uit. Wel schijnt de praktijk zich in omvang 
uit te breiden. Er zijn enkele vage aanwijzingen omtrent 
export van zalven en pleisters naar de Goudkust, een 
gebied van de V.O.C, in West Afrika. Voor die tijd is dit 
geen uitzondering. In het eerste Liber prescribendi staat 
de aantekening: "De Commissie die wij gemaakt hebben/ 

en verzonden/nae de kust van Delmira/bedraagt ƒ2746-
1-0/Daarin zijn 109 -fe- Empl. div/160 -fe- ungu diversa 
(blz. 150, boekje A). Uit deze tijd stamt blijkbaar ook de 
witte zeep van slechte kwaliteit, gemarmerd met blauwe 
cobalt adertjes, welke nog voor de 2e wereldoorlog een 
goed afzetgebied in zwart Afrika vond. Men handhaafde 
de vervaardiging, aangezien zeep (goede!) van ander 
type onverkoopbaar was. 
Interesse in verband met overzeese toestanden op farma
ceutisch gebied spreekt ook uit een aantekening (blz. 149 
in het zelfde boekje): " In Indien groeit een kruijd/Dutroa 
of dat op de Maldivische Eijlanden/Moctal heet, het welk 
/een ronde groene gevlekte/vrugt als een mispel dragt/ 
zijnde van binnen vol Kleine/Korrels als eene man zig/ 
onverhindert met haar minnaars/will vermaken zo laat 
zij/deese vrugt in de Soup of in/den drank van haaren 
man weeken/en hem daar van gebruijken/nae een half 
uir wordt hij als krankzinnig singt en lagt/regt allerhande 
Kuureh aan/ziet niets van t geene men doet/en weet van 
zig zelven niet/In deesen staat blijft hij vijf/of zes uiren 
dan valt hij in slaap/en verbeelt zig geslaape te hebben/ 
Men kan ligt denken, dat de/Mannen zig ook van dit zelfde 
middel bedienen bij de vrouwen" 

Hier is een duidelijke verschrijving in het spel bij "Man", 
door mij onderstreept, wat "vrouw" zal moeten zijn. In de 
tijd van Reêrshemius waren de Malediven o.m. bekend 
wegens hun schildpadden. "Dutroa" en "Moctal" kon ik 
niet vinden. Mogelijk is "Dutroa" een verbastering van 
"Datura", waarvan in Latijns Amerika de bladen als psy-
cholyticum worden gebruikt. Hier echter zou men, gelet 
op het effekt, meer denken aan de in het tegenwoordige 
India inheemse Haschisch. Belangrijk van de aantekening 
is, dat deze middelen hier blijkbaar inderdaad geen pro
bleem vormden en dus curiositeitswaarde hadden. Bewe
ringen dat zij als tranquilizer werden gebruikt doen dan 
ook weinig geloofwaardig aan. Na een kort gebruik als 
slaapmiddel werd het, wegens de onbetrouwbare werking 
en de bijwerkingen, in de geneesmiddelenschat alleen 
als groenkleurend extract voor likdoorntinctuur nog een 
tijdlang gehandhaafd. 

Naar het hoogtepunt. 

De praktijk schijnt zich uit te breiden, het huishouden 
eveneens. Op 9 september 1771 wordt eindelijk de eerste
ling geboren, een dochter, HENRIETTA MARIA. Helaas 
sterft zij reeds twee weken later, 24 september. Beter 
gaat het met de praktijk. In november 1773 wordt het 
blijkbaar nodig een bediende aan te trekken, Eduard 
Ferdinand Siltman. Aangezien deze wat ongedurige jonge
man reeds uitvoerig werd besproken zullen wij hierop 
niet behoeven in te gaan. Na achterlating van zijn Liber 
Prescribendi (Boekje A), dat door Reêrshemius wordt ver
volgd, verdwijnt hij op 30.11.1774 naar Mr. Mushart. 
Hij wordt opgevolgd door C.J. LüCKEMEIJER, die voor 
3 jaren wordt ingeschreven maar blijkbaar bij Reêrshe
mius blijft hangen. Van overschrijving heb ik niets ge
vonden. Inmiddels is de bewoning der buurhuizen vrij 
constant gebleven. In het kleine, belendende pand, no. 39 
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is 1765 D. Huis komen te wonen, die zijn huur verhoogd 
zag van ƒ 200,— tot ƒ 220,— 's jaars. Die van Reêrshe-
mius is nog de in 1763 verhoogde huur van ƒ400,—. 
Aan de andere zijde is Ph. LINDEMAN in 1766 opgevolgd 
door SAMUEL CRUIJS en de huur verhoogd van ƒ230,— 
op ƒ300,—. Wanneer Ed. ALCOCK, een huis verder, 
in 1778 sterft zal zijn opvolger, Engelbert van BEULINGEN 
vanaf 1779 in plaats van ƒ380,— nu ƒ400,— moeten 
betalen voor no. 42. Verder naar de Gravenstraat wordt 
de Wed. HOLMER in 1766 opgeslagen van ƒ200,— naar 
ƒ250,—, in hetzelfde jaar haar buurman Arnoldus OLOF-
SEN van ƒ274,20 tot ƒ324,—, welk bedrag na zijn dood 
in 1770 ook zijn weduwe betalen moet. De opvolgster 
ten slotte van Hillegonda SCHUURMAN, overleden (?) 
in 1764, zijnde B. TEKELENBURG, ziet in 1766 de huur 
van ƒ74,20 tot ƒ80,— stijgen, welke stijging ook voor 
de verder gelegen panden, nos 25 en 26, bewoond door 
resp. RUD. WHELING en ANNA de LANGE zal gelden. 
Men krijgt de indruk, dat naast een behoorlijke inflatie 
hier sprake zou zijn van een economische opbloei, hetwelk 
vaak samen gaat, althans ogenschijnlijk. 
Behalve dat Reêrshemius een assistent aantrekt zoekt 
hij ook ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden, gezien het 
onderstaande request: 

"Geven met Eerbied te kennen Kerkmeesters van de 
Nieuwe & Engelschen Kerken, dat ter vertimmering van 
de Voorzij van 't huis aan de Kerk over de Molsteeg, be
woond bij een apotheker nodig hebben ten gebruijken 
van de apothecarswinkel een klijn Cossije voor de deur 
op de straat, verzoekende dat U Weled. Grootachtbaar-
heden 't zetten van 't zelve tot zeggens vanRoymeesteren 
gelieven te vergunnen" 
Hierop vervolgen de rooimeesters dan: 
"In gevolge UEdel Achtbaare Appoinctment zijn Wij on-
dergeschreevene geweest daar ter plaatse. Soo als Bree-
der bij dit request gemelt Staat en hebben aldaar voor het 
Eijgen huijs de Plaas bekwaam bevonden daar de Sup
pliante haar versogte Loos voor de Bewoonder Soude 
doen maaken vier voeten van de Leuning en dan breet 
Agttien Voete en diep tien voete blijvende alsdan de 
Plaas Vrij en onbelemmert voor de Rijtuigen. 
Het welk UEdele Achtbaare Heeren Thesaurieren diend 
voor Berigt. 
Actum 18 Junij 1776 

(get:) Jan Boerink. Dirk de Griend 
Rooymeesters 

"Fiat conform het Rapport van Rooymeesteren 
Actum 20 Junij 1776, Praesent de Heeren W. van Heems
kerk, P.F. Hasselaar. Pres. W. Huydecoper " 

Dit betekent, dat over de hele gevellengte van de apo
theek, 18 voet (6 meter), een loods wordt voorgebouwd 
van 10 voet (bijna 3'/2 meter) diep, die 4 voeten (1,35 M) 
van "de leuning moet blijven. Deze "puist" zal minder 
hinderlijk zijn geweest dan men moet denken want de 
onafgebouwde kerktoren steekt enkele meters verder 
eveneens een stuk naar voren. Helaas heb ik van deze 
situatie geen enkele afbeelding kunnen vinden. Pas in 
1783 zal de torenstomp worden afgebroken. 
De bekroning is wel, dat op 27 augustus 1779 opnieuw 
een dochter wordt geboren, LOUISA MARIA (naar groot

moeder Reêrshemius en tante Henriëtta Maria Beuker?) 
waarbij moeder noch kind reeds na korte tijd komen te 
overlijden. Kerkelijk zal hij worden onderscheiden door 
de benoeming tot ouderling. 

Johann Rudolph en zijn tijd. 

De redenen welke hem straks tot zijn handelen zullen 
brengen en die tot nog toe zijn doen en laten hebben 
beïnvloed kunnen niet worden los gedacht van het maat
schappelijke gebeuren in zijn tijd. Dit gebeuren en 
de achtergronden daarvan zijn zelve minder belangrijk 
dan de wijze, waarop onze Reêrshemius ze zag, interpre
teerde en beleefde. Het is daarom zinvol van Reêrshemius 
uit te gaan. Deze man is in 1780 45 jaar oud en blijkbaar 
gezond. Zijn 11 jaren jongere vrouw heeft een jaar tevoren 
haar bevalling goed doorstaan en heeft nu een huishouden 
van man, zichzelf en de een jaar oude baby, enig kind, 
waarschijnlijk een inwonende assistent en een dienst
bode. Het gezin woont achter en boven de apotheek, in 
het hart van Amsterdam. De beroeringen op de Dam zijn 
dus wel vlakbij, maar rellen bewegen zich meestal in de 
richting Vijgendam, Damrak en Rokin en slaan maar zel
den de kant van de Molsteeg op. Het lijkt wel alsof de 
Kerk als golfbreker werkt. 

Uit zijn handschrift komt de persoon van Johann Rudolph 
over als een extrovert mens, niet vrij van een kunst
zinnige inslag, meer een practicus dan theoreticus, be
langstellend, niet afkerig van de goede dingen des levens. 
Zijn kinderjaren in een rechtzinnig christelijk, werklustig 
gezin zullen op zijn karakter sporen hebben nagelaten. 
Geboorte en huwelijk gaven hem toegang tot de hogere 
lagen der Amsterdamse burgermaatschappij, waarin hij 
zich als apotheker wist te handhaven. 
Ook zakelijk gezien heeft hij niet slecht geboerd. Ondanks 
de inflatie zijn de Verenigde Nederlanden voor velen nog 
een luilekkerland van grote zuigkracht. Het zwaartepunt 
van het handelsverkeer met de Duitse buurlanden ligt nog 
naar Nederlandse zijde verschoven. Toch hebben de te
kenen van verval zich reeds getoond. Handel en nijver
heid teren veel op oude roem en op gespaarde vruchten 
van vroegere bedrijvigheid. Het landsbestuur is zelfge
noegzaam en geneigd niet af te wijken van de platgereden 
paden van vormen en procedures, waarop het voor de 
bestuurder gemakkelijk wandelen is. Ook hier doet een 
sfeer van schijnwelvaart, van stagnatie, verveling en bo
vendien het afbrokkelen van gevestigde normen, wegens 
het teloor gaan van hun grondslagen, een sfeer van onrust 
en prikkelbaarheid ontstaan. De splitsing tussen pro-
Engelse Prinsgezinden en de pro-Franse patriotten zal 
een kloof slaan welke dwars door de bevolkingslagen 
heen loopt. 

Het komt mij voor, dat Reêrshemius een Prinsgezinde 
moet zijn geweest. De vaak onbekookte, onrijpe theo
rieën voor herstructurering van bestuur en maatschappij 
zullen hem niet hebben aangetrokken. Bovendien is zijn 
geslacht van huis uit trouw aan de landvorst, die hij ge
makkelijk met de Prins identificeert. En juist deze Prins 
wordt de zondenbok van de patriottische aanvallen. Hij 
is dan ook voor deze roerige overgangstijd als regent 
een veel te fatsoenlijk man. 
Men verwijt hem ten onrechte, dat hij zich aan wijn te 
buiten gaat en dit in een tijd, waarin misbruik van wijn 



bijna gewoonte is geworden. Men verwijt hem de slechte 
toestand van de vloot, waarvoor de Staten geen gelden 
wensen te voteren. Muurkranten ziet men met het rijm: 

"Zoolang de Brit in Nederland 
Zal vullen s'Hertogs beurs en hand 
Zoo zal de Vloot niet zeil-reê zijn 
Maar enkel taak'len voor den schijn" 

De hertog is de adviseur van de Prins: de Hertog van 
Brunswijk. Een fluistercampagne beschuldigt hem, even
eens weer ten onrechte, van omkoping door de Britten. 
Het is mogelijk, dat deze techniek van "ontluistering" 
van de Prins en zijn omgeving, als bindend element essen
tieel voor de Nederlandse samenleving, in die tijd niet 
opzettelijk is toegepast. Toch wordt de actievoering door 
de Franse gezant, d'Affry, bekwaam en in het geheim 
gemanipuleerd. Door verzwakking van de innerlijke sa
menhang en van de wil tot tegenstand worden indirect de 
Franse ambities voor expansie en confrontatie met Enge
land gediend. Aangemoedigd worden daarom ook de on
besuisde acties tegen Engeland en voor de opstand der 
kolonisten in Noord Amerika. Het onderscheppen van een 
onverantwoordelijk concept-verdrag tussen de Republiek 
en de revolutionaire regering zal zelfs de aanleiding tot 
oorlog met Engeland zijn, die economisch een enorme 
schade zal aanrichten en die de neergang der Verenigde 
Nederlanden nu onbedekt aankondigt. Uiteraard zijn de 
aanstichters dan verdwenen, maar de agitatie gaat voort 
en de schuld wordt op de Prins en de zijnen afgewenteld. 
Als een staaltje van methoden daarbij volgt hier het onder
schrift van een plaatje in "de politieke kruijer" van 1783. 
De plaat stelt voor een "vrijheidsmaagd", die door een 
ridder met banier, waarop een oranje-appel, wordt be
laagd. De juffrouw zit op een soort troon. Het onderschrift 
luidt: 

De P.H.C. (Pharmaceutische Handels Conventie) heeft 12 
maart j . l . het in Den Haag gevestigde farmaceutische 
bedrijf Etablissementen R. Barberot B.V. officieel de er
kenning verleend om op te treden als groothandelaar in 
verpakte en onverpakte farmaceutische artikelen. 
Door het verkrijgen van deze vergunning zal Barberot het 
totale in Nederland verkrijgbare assortiment farmaceu
tische artikelen gaan voeren. Voor het bedrijf houdt dit 
een aanzienlijke uitbreiding van haar huidige leverings
programma in. Gezien de tijd die nodig is om de maga
zijnen naar behoren te bevoorraden, verwacht Barberot 
per 2 april officieel met haar farmaceutische groothandel 
van start te kunnen gaan. 

Rijke historie 

Met de opzet van de groothandel wordt een nieuwe akti-
viteit aan de rijk geschakeerde Barberot-historie toege
voegd. Een periode waarin het Haagse bedrijf aktief is ge
weest als importeur van een groot aantal bekende farma
ceutische produkten en als alleenvertegenwoordiger van 
een scala bekende buitenlandse fabrikanten. Gedurende 
deze tijd heeft men een grote hoeveelheid kennis en erva
ring opgedaan, die dan ook geheel tot uitdrukking zal ko
men in haar groothandel, waarin de service aan de apo
theek voorop zal staan. 

"Ziet, hoe 't heerschzuchttig hoofd de Vrijheid wil ver
delgen 
En stout ten zetel stijgt — dies wapen u, o Belgen! 
Red haar, Uw engendom en 't wank'lend Vaderland 
En veld dat wangedrogt, eer het zijn standaard plant. 
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Register op de geboorten, huw. & begraf. Gem. Amsterd. tot 1811 
Verpondingsregisters (Reg. Thesauriers extraordin. v.d. 8e penning) 
Amsterdam. 
A. Liber prescribendi 1773-1809 J. R. Reêrshemius, A. H. Muller en 

E. F. Siltman (deeltje 5) 
G. Liber prescribendi 1797-1809 J. R. Reêrshemius (deeltje 4) 

Regionaal 

Het doel van de Barberot farmaceutische groothandel is 
om op basis van een zo compleet mogelijk leveringspro
gramma en een adequate distributie een positieve bijdra
ge te leveren aan de geneesmiddelen-voorziening. 
De groothandel zal in opzet regionaal zijn, hetgeen in
houdt dat in de Randstad (het gebied begrensd door de 
steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam) optimale service 
zal worden geboden. Apotheken die in dit servicegebied 
zijn gevestigd kunnen rekenen op een bezorgfrequentie 
van 2 keer per dag. Tevens bestaat de mogelijkheid 24 
uur per dag telefonische orders door te geven (070-
889210). 

De apotheken die gevstigd zijn in plaatsen die tot het 
zgn. servicegebied horen, worden door middel van een 
schrijven hiervan op de hoogte gesteld. In de plaatsen 
die buiten het service-gebied zijn gelegen zal Barberot 
die service die men van haar gewend was, continueren. 

Originele apothekerspotten 

Om de oprichting van de farmaceutische groothandel niet 
geheel onopgemerkt te laten voorbijgaan, biedt Barberot 
alle apotheken, gespreid over het jaar, een serie van 3 
originele apothekerspotten aan. Op één van deze potten 
wordt de naam van de apotheker ingeschilderd. 

Barberot start farmaceutische groothandel 



Apothekers tussen 
regenten en revolutionairen 
Dr. J. H. Ligterink, Apotheker en arts 

Familie- en beroepsleven van (ook) de apotheker spelen 
zich af tegen de achtergrond van het tijdsgebeuren. Van 
deze achtergrond ervaren zij tevens doorlopend invloed. 
Wie de vinger legt op de pols van het tijdsgebeuren 
ervaart geen pulsus irregularis totalis. Het aantal moge
lijke menselijke reactiepatronen schijnt beperkt te zijn, 
zij het steeds weer anders gekleurd door o.a. de tech
nische mogelijkheden. 
Het tijdsgebeuren in de tweede helft der 18e eeuw geeft 
in ds Westelijke wereld een toenemende beroering te 
zien. Daarbij worden de juistheid en het optimale func
tioneren der bestaande maatschappij-structuren getoetst 
aan inmiddels veranderde inzichten, normen en mogelijk
heden. Soms worden deze structuren dan, in plaats van 
geleidelijk en door compromissen, vervangen door mid
del van grove, geweldadige, veel meer spectaculaire 
revoluties. 
Bepalen wij ons tot de levensomstandigheden van de 
apotheker, do maatschappelijke rol van hem en van zijn 
gezin, dan past ons ook belangstelling voor het decor. 
Hoe functioneerde zijn maatschappij, wat waren de nor
men daarvan, al dan niet afgebrokkeld. Was hij door de 
maatschappelijke laag, stand, klasse, of hoe het jargon 
moge luiden, voorbeschikt tot partijkiezen (regent, de
mocraat, Prinsgezinde, patriot). Wij zullen de achtergrond 
moeten schetsen, toegespitst op dit onderwerp. 
Tegen deze achtergrond zullen een aantal apothekers en 
hun familie model staan. Het zijn apotheker Lutterot, zijn 
oud-leerling apotheker Reêrshemius, zijn verwanten w.o. 
neven: de predikant Adrianus Theodorus Reêrshemius 
(van de deftige tak) en Adrianus Hermann Muller (van de 
niet zo deftige tak), de laatste zowel apotheker als op
volger. 

De achtergrond 

De beroeringen beginnen niet met de Franse revolutie, 
maar reeds met de Engelse troebelen tussen 1640 en 
1688. Oorzaak is eigenlijk, dat _het bestaan van een 
Goddelijke, het heelal omvattende hiërarchiese orde, 
weerspiegeld op aarde in een „natuurlijke rechtsorde" 
wordt aangevochten. Deze gedachtengang vormde in de 
Middeleeuwen een grondslag voor de juistheid ener 
hiërarchie, verwerkelijkt in de Christelijke kerk, in de 
wereldlijke maatschappij, van het droit divin, de absolute 
monarchie, de hiërarchische standenmaatschappij. In 
deze opvatting was opstand wel, de op lineaire verande
ring gerichte revolutie niet denkbaar. 
Rousseau („Revenons à la nature" is niet van hem), 

Montesquieue, Schotse „moral philosophers" als Fergu-
son, John Locke, droegen hun steentje bij. 
Het gebruikelijke procédé van revoluties is bekend. Een 
wijfelende houding over en weer, gebrek aan gevoel 
voor eigen waarde bij een veelal goedwillende, deels 
idealistische bovenlaag, wijfelend ingrijpen bij incidenten. 
Technische hulp uit het buitenland bij organisatie, oefe
ning en uitrusting doen de rest. 
Beëindigde de verheffing van Prins Willem III tot Stad
houder een iijdperk van verwarring, van radeloosheid, 
hij gebruikte helaas zijn autoriteit niet om fouten in de 
constitutie en ingeslopen misbruiken op te heffen. De 
hierdoor achtergebleven conflictstof moest wel ontbran
den en de Prinsen Willem IV en V hadden noch de 
macht, noch het staatsmanschap een herstructurering te 
bewerken. 

De republiek omstreeks 1780 

De Republiek der Verenigde Nederlanden vormde in de 
18e eeuw een economische macht. De kwetsbaarheid 
daarvan door een gebrekkige constitutie en machtsmis
bruik door de heersende partij werd verdoezeld door de 
uiterlijke tekenen van welvaart. Als normen golden die, 
welke door de machthebbende partij werden gewild, of 
toegelaten. Hierbij paste een zwakke, wijfelende buiten
landse politiek en een verwaarloosde krijgsmacht. De 
heersende regentenpartij toch was in zich zelve verdeeld 
en op persoonlijk voordeel toegespitst. De republiek was 
bezig ten onder te gaan aan haar eigen karakter. De 
politiek werd klein, de „bek" groot. Amsterdam was de 
trotse gangmaakster. 

De organisatie van het bestuur was onoverzichtelijk. 
Naast de Staten waren 55 steden stemgerechtigd, de 
Ridderschappen en andere Leden van Staat, zoals in 
Utrecht de geestelijkheid en de eerste lid-geëlegeerden. 
De macht van de Stadhouder was gering en zijn gezag 
werd door wisselende groepen bij voortduring aange
vochten. „Algemeen belang" was reeds lang verworden 
tot een „politieke krachtterm". 

Ogenschijnlijk bloeiden handel en nijverheid. In 1774: op 
Texel 3400 binnenlopende- en evenveel uitvarende sche
pen geteld waarbij 30 inkomende Oost-lndië vaarders. 
In 1777 telde de vissersvloot 186 haringbuizen, 84 kabel
jauwvangers, 120 walvisvaarders. In 1780 waren voor 
£ 70.000.000 Engelse en voor evenveel Franse schuld
brieven in de republiek in omloop en schatte bankier 
Hope dat % der inkomens gemiddeld werd gespaard. 
Er is echter een duidelijke keerzijde: door inflatie en 
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gebrek aan veilige beleggingsobjecten stijgen de huizen
prijzen enorm. De markt wordt nog gestimuleerd door 
milieu-, recreatie- en statuswensen. Het tweede huis, 
buiten in de natuur, maar wel weelderig, wordt mode. Bij 
Haarlem doen dezelfde huizen in 1750 ƒ3000—, in 1777 
ƒ11.000,—. De Vechtstreek heet „Menistenhemel" en 
„Hollandse Tempe". De tweede equipage is eveneens 
mode: in 1777 telt Amsterdam 40.000 luxepaarden en 
worden daar 98 nieuwe koetsen afgeleverd. 
2'/2% Obligaties Holland doen 110%. Amsterdammers 
kopen bij vertrek naar hun Haarlemse buitenhuis Haar
lemse obligaties, als voorlopers van Traveller's cheques, 
ver boven de nominale waarde. 

De transitohandel in indigo, suiker, koffie van Bordeaux 
en Nantes naar de Duitse staten, in 1750 nog voor % via 
Holland, is gedaald tot %. Ook de Levanthandel daalt 
gestadig. In Spanje sluit het ene Hollandse handelshuis 
na het andere, want ook de transitohandel van Zweden 
en Rusland op dat land en Portugal gaan verloren. Het 
industriële klimaat is slecht. Parallel aan de houthandel 
daalt in 30 jaren het aantal zaagmolens rond Zaandam 
met 100 molens. Katoendrukkerijen, raffinaderijen wor
den verplaatst naar het tegenwoordige België, Bremen 
en andere Duitse steden en staten. De ondernemer vlucht 
steeds meer in de Commanditaire Vennootschap. Men 
voelt zich niet veilig, ook niet op zee. Vooral de Britse 
concurrentie doet de Groenlandvloot dalen van 150 wal-
wisvaarders in 1770 tot 30 in 1798, waarvan in dat jaar de 
Britten er nog 29 buitmaken. Op vlootbescherming kun
nen de Nederlanders niet rekenen. Bij verdrag verplicht 
tot steun van Engeland tegen Frankrijk brengt de Repu
bliek 20 schepen bijeen, gecommandeerd door Hendrik 
Grève, 73 jaar, wegens podagra vanuit zijn leunstoel 
bevel voerend. Aanvallen op Middellandsche Zee-vaar-
ders door Marokkaanse en Algerijnse vrijheidsstrijders 
of zeerovers tracht men af te kopen, dan wel men staakt 
de handelsvaart. Voorstellen tot verbetering van vloot 
en bemanningen (discipline), ontworpen o.m. door de 
bekwame admiraal Corn. Schrijver worden, ondanks 
krachtige steun van de stadhouders, als te duur ver
worpen. De legersterkte is sinds de Spaanse successie
oorlog van 120.000 man in 1780 gedaald tot 41.800. De 
vestingwerken en linies zijn in verval. 
In Suriname en Berbice tracht men de aanvallen van 
guerillastrijders (gevluchte slaven en deserteurs), af te 
kopen, maar dit maakt geen einde aan het plunderen en 
doden van plantagebewoners zonder discriminatie naar 
afkomst of kleur, leeftijd of geslacht. Ten slotte zendt 
Amsterdam 300 man troepen. Bij aankomst blijken er 50 
voor de dienst geschikt. Pas door het persoonlijke voor
beeld van Commandant en onderbevelhebbers en onder 
veel ontberingen kan door een detachement van 500 man 
een eind worden gemaakt aan de overvallen der „mar
rons" onder Bonni, Baron en Joli-coeur. 

De 4e Engelse zee-oorlog 

De eigenlijke zwakte der Republiek blijkt pas openlijk bij 
het uitbreken van de zee-oorlog in 1780. De Britse strijd 
tegen haar Noord-Amerikaanse kolonisten wordt in de 

Nederlanden geëmotioneerd gevolgd. De Britten worden 
met opgeheven vingertje beleermeesterd en uitgeschol
den. Onderwijl wordt aan de smokkel van oorlogsmate
riaal grof verdiend. St. Eustacius krijgt de naam van 
„Golden Rock". Als klap op de vuurpijl valt de Britten 
een concept verdrag in handen tussen Amsterdam en de 
opstandelingen. Met Rusland, Zweden en Denemarken is 
inmiddels een anti-Brits verdrag gesloten. 
Zoals te voorzien was verloopt de oorlog rampzalig voor 
de Republiek. Reeds in de eerste weken gaan honderden 
rijk beladen koopvaarders verloren. Ceylon, de kust van 
Coromandel, Demerary en Berbice worden door de Brit
ten bezet en zullen blijvend verloren gaan. Met zijn 
verwaarloosde vloot met 400 kanons levert Adm. Gen. 
Jan Hendrik van Kinsbergen slag tegen de Britse met 
490 stukken onder Adm. Parker en dit is voor de slecht 
geoefende en ongedisciplineerde Nederlandse beman
ningen de eerste zeeslag sinds Malaga. De Britten „hou
den" de zee. Het Nederlandse doel, veilig convoyeren 
op Scandinavië, is niet bereikt. Toegezegde Franse hulp 
bleef uit. Daar de V.O.C, zelf niet over een oorlogsvloot 
beschikt dreigt Ned. Oost-lndië verloren te gaan. Daar 
Kaap de Goede Hoop nog in Nederlandse handen is 
gelukt het Commandeur J. P. van Braam nog net om met 
4 linieschepen en 2 fregatten het belegerde Malakka te 
ontzetten en het machtsevenwicht te herstellen. 
De Republiek gaat de vrede in, dusdanig gesplitst in een 
pro-Engelse en een pro-Franse groep dat van een pro-
Nederlandse politiek geen sprake meer kan zijn. Min of 
meer parallel hiermede staan Prinsgezinden en patriotten 
tegenover elkaar. De scheidingslijn loopt dwars door de 
maatschappelijke lagen met inbegrip van de regenten. 
Als symbool van centraal gezag wordt de Prins overstelpt 
met kwetsende aanvallen op zijn persoon en zijn waar
digheid. Zijn verzoeken om hieraan en aan de indoctri
natie der jeugd vanuit Frankrijk een einde te maken 
worden genegeerd. Zelfs wordt hij door Holland in 1787 
geschorst als Kapitein-Generaal, wegens het dempen 
van rellen in Gelderland (op verzoek der Gelderse Sta
ten). Dan grijpt de Koning van Pruisen in. 
In Amsterdam hebben patriottische vrijheidsstrijders, ge
organiseerd in vrijcorpsen en schutterijen, de Dam bezet, 
2 burgemeesters en 9 vroedschapsleden afgezet en ver
vangen door Democraten. Op het zingen van pro-Oranje-
liederen wordt de doodstraf gesteld en het openlijk partij 
kiezen voor de Prins wordt zwaar gestraft. Eind Mei 
komen de bijltjes, scheepsbouwmensen op de „eilanden", 
zoals Kattenburg, in verzet. Deze vrijheidsstrijders worden 
verslagen en er wordt ook hier ruim geplunderd. Lang 
duurt deze toestand niet, want de veldtocht der 20.000 
man Pruisen tegen het patriottenleger van 25.000 man 
onder de Rijngraaf van Salm wordt een militaire wande
ling. De Prins, met zijn geringe macht van 3500 man 
generaliteitstroepen, heeft zich in het. Kamp van Zeist 
onzijdig gehouden. Geen burgeroorlog dus. Alleen in 
Amstelveen (Franse steun) en bij de sterke linker
vleugel in Amsterdam wordt gevochten tot de Pruisen 
oprukken via Halfweg en Sloten en de uitgezette posten, 
die zijn gaan slapen, zonder strijd overrompelen. Het 
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verdrag met Frankrijk, waardoor de Schelde in 1785 voor 
Oostenrijk gesloten kon blijven, wordt vervangen door 
een met Engeland en Pruisen. Geen 5 jaren later varen 
de Fransen de Schelde op tot Antwerpen als inleiding 
van een oorlogsverklaring en schenden nu zelf de rech
ten der Republiek. 

Het dagelijkse leven 

De feitelijke macht in de republiek was in handen van 
een beperkt aantal families, welke onderling veelal weer 
door huwelijk waren verbonden. Ook in adelijke be-
stuurskringen komt tijdens de Middeleeuwen deze figuur 
voor en voert tot groeps- en partijvorming. De heersende 
partij schijnt de normen welke zij zelve aanvaardt of 
toelaat te generaliseren, waarna haar vertegenwoor
digers zich, gemeten aan de zelfgemaakte morele maat
staf, als meerwaardig inschatten en zich daarnaar ge
dragen. Leden van Colleges van Staat vereenzelvigden 
zich met hun ambt. Hun vrouwen en dochters gedroegen 
zich met pretenties, die zij bij prinsessen van den bloede 
veronderstelden. Met de grond samen werden adelijke 
titels gekocht en het gedrag van de authentieke adel 
nagebootst. Boer en burger werden door hen aange
sproken als „kaerel" en veracht. 

Ondanks het misbruik over en weer ambten te vergeven, 
welke door de begunstigden aan slecht betaalde derden 
werden overgedragen, golden de Nederlanders veelal 
als koele rekenaars, wets- en gezagsgetrouw en wars 
van geweld. Algemeen was in die tijd omkoperij gebrui
kelijk. Met de impostmeester accordeerde men over de 
pacht en in Overijssel eisten de drosten klandestien de 
herendiensten. Overheidsmateriaal werd voor eigen doel
einden gebruikt. Bij vergrijpen was de strafmaat willekeu
rig en vaak afhankelijk van de positie van verdachte. 
In regenten- en hogere burgerkringen hadden vader noch 
moeder tijd voor de kinderen. De moeders sliepen 's mor
gens lang. De middagen waren voor de onmisbare kapper 
en visites. De avonden waren bezet met bal, komedie, 
opera en partijen. De resterende tijd ging naar het huis
houden. Het kind, verzorgd door de ,,min", meest een 
ongehuwde moeder, belandde van de wieg via de kinder
stoel op het kinderschooltje, kreeg een Franse of Duitse 
goeverneur, of leerde in 6 jaren bij een meester gebrek
kig Nederlands (of Frans) lezen en schrijven. Voor een 
bestuursfunctie achtte men de universiteit overbodig, 
hoewel het studentenleven populair bleef. 
De religie verloor aan invloed. Kleine kinderen nam men 
niet meer mee ter kerke. Toch behield zij een sociale 
rol. Binnen de kerkgemeente zocht men zijn huwelijks
partner. Het huwelijk zelve was verworden tot een vooral 
zakelijke verbintenis, waarbij positie van de man, bruids
schat van het meisje en de relatiekring der wederzijdse 
families centraal stonden. In het emotionele vlak brach
ten minnaar en minnares uitkomst. Dit bleek het aantal 
geboorten niet te drukken. De kindersterfte anderszijds 
was enorm. 

Als regel bleef een der oudste dochters haar ouders 
verzorgen om na hun overlijden snel te worden uitgehu
welijkt. De bruidsschat zal voor de familie goedkoper zijn 

geweest dan de verplichting haar levenslang verder te 
verzorgen. De positie van de vrijgezel schijnt moeilijk te 
zijn geweest. Na overlijden van de huwelijkspartner ziet 
men de overgeblevene vaak binnen een jaar hertrouwen. 
Men trouwde in eigen kerkelijke kring. De gereformeerde 
godsdienst was tot staatsgodsdienst uitgegroeid, ver
plicht voor ambtenaren. Andere godsdiensten werden 
extra belast en hun volgelingen soms in het openbaar 
negatief gediscrimineerd. 
Huispersoneel was bij adel, regent en burger gebruikelijk. 
Evenals hun heren hadden de knechten collegies, waar 
zij met de naam van hun heer werden aangesproken en 
hem in kleding en sieraden nabootsten, zelfs voorbij
streefden. De fooien waren hoog en verplicht. Men moest 
een kamenier na koffievisite ƒ 1,— toesteken. Na mee-
eten uit de pot was 3 sest-halven 's middags gebruikelijk, 
bij extra schotels en fijne wijn 's middags zelfs een daal
der. De knecht stond openlijk op zijn „rechtmatige tarief". 
Bij gokspelen moest men voor hen het „gewone" geld 
laten liggen. Vier knechten plus een voor de kinderen, 
kamenier, keuken-, kamer- en werkmeiden waren ook bij 
hogere burgerkringen regel. De veelal hard werkende, 
veel soberder levende kleine burger had als regel toch 
ten minste een dienstbode voor dag en nacht. De volks
vrouw had zichzelf en haar gezin. Tegen deze achter
grond gezien nu onze dramatis personae. 

Apotheker en maatschappij 

De LEERMEESTER, ADRIAN LUTTEROT gaat trouwen en 
zal zijn vader, JOBST ADRIAN als apotheker opvolgen in 
diens apotheek, Vijzelstraat 116, Kant. 3, Amsterdam, 
„waar het gehoor in de gevel staat". Zijn leerling 
Johann Rudolph Reêrshemius (Oostfries en evenals Jobst 
Adrian uit Duitsland geëmigreerd) heeft daarom (zoals 
gebruikelijk) de benen genomen, is getrouwd en heeft 
zich zelfstandig als apotheker gevestigd. Als oudere 
assistent zou hij een nieuwe meesteres des huizes, 
die nu ook over hem macht krijgt, alleen bij noodzaak 
dulden. Uit welke kring CATHARINA van SANTEN komt, 
waarmede ADRIAN op 26.10.1764 trouwt, is onbekend. 
Haar schoonmoeder, Catrijna van Kempen, Borculosche 
wees, woonde vóór haar huwelijk in bij Gerrit Hanterop 
in het Noordsche Bos en dat geeft associaties met leer
looiers en textielmensen. 
Achtereenvolgens worden Adrianus (1765), Catharina 
(1767), Adriana Maria (1768), Adrianus Tobias (1770), de 
tweeling Tobias Johannes en Adrianus Balthes (1771) en 
Jacoba Wilhelmina (1772) geboren. Kort na de laatste 
geboorte (2.12.1772) sterft moeder Catharina en wordt 
op 14.12.1772 begraven. 
Adrian gaat pas „laat" hertrouwen en wel met FRANCINA 
FOCKE, die op de Keizersgracht woont, wederom tame
lijk dichtbij. Zij is de jongste dochter van François Focke 
(of Fokke) en Catharina Witsen. Nu hebben de namen 
Focke en vooral Witsen een bekende klank in Amster
dam. Men denkt aan een afstammeling van Cornelis 
Witsen, de burgemeester en hoofdschout, de afstamme
lingen van hem en zijn vrouw Catharina Gaeff Lamberts-
dochter. Zijn zoon Nicolaas valt af; hij heeft alleen doch-
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ters. Jonas misschien? Trouwt apotheker Lutterot hier in 
de Witsens, Tulpen en andere regentenfamilies in? Willem 
Witsen de vader van Francine, blijkt een „Backer" uit 
Brunstum (?), die op 5.9.1698 de op Cattenburgh wonen
de Sara Groenenbergh trouwde, dochtervan een scheeps
bouwer of -timmerman. De enige dochter, Catharina Wit
sen (geb. 26.8.1701) trouwt op 9.8.1726 met François 
Focke, zoon van Arend Fokke, koopman, komend uit 
Blokzijl en wonende in de Leidse Dwarsstraat. Het echt
paar verhuist later naar de Keizersgracht. Er worden 
6 kinderen geboren: Adolf (1727), Sara (1731), Arend 
(1733), Maria Catharina (1735), Arend (1736) en Francina 
1739). Deze kindernamen zijn voor die tijd te gebruikelijk 
om aanknopingspunten te geven. De meeste komen zo
wel bij de Witsens en hun verwanten als bij de Fokkes 
en Groenenberghs voor. Het ziet er dan ook naar uit, dat 
wij de Lutterots moeten achterlaten als keurige familie 
uit de „upper middle class". Zulke vruchteloze speur
tochten horen er nu eenmaal bij. 

De neef van de deftige tak 

Op 28.7.1763 wordt ADRIANUS THEODORUS REÊSHE-
MIUS te Riepe in Oost Friesland geboren als enige zoon 
van zijn vader, Ds. Peter Friedrich Reêrshemius, predi
kant aldaar, later Kircheninspector te Aurich (1771) en 
Weene (1779). Hij studeert (hoe kan het anders) theolo
gie, evenals zijn vader, grootvader, overgrootvaders 
broer en bet-overgrootvader. In 1784 aanvaardt hij het 
ambt van kapelpredikant, tevens kindergoeverneur, bij 
Freifrau von Frese. Bijna gelijk met zijn Koning, die van 
Pruisen, arriveert hij in 1785 in Amsterdam. Hij wordt 
geïntroduceerd in de grote Luthersche Kerk, waar zijn 
oom, apotheker Johann Rudolph ouderling is. De Duitse 
predikant Ds. August Stark wordt zijn mentor, ook voor 
de lastige grammatica en uitspraak van de Nederlandse 
taal. In 1786 is hij vast proponent, Als theoloog gooit hij 
blijkbaar hogere ogen dan zijn oom de apotheker. Binnen 
de kerkgemeente vindt hij een passende partij in de halve 
wees GESINA ARBMAN, die met haar moeder, GESINA 
ARBMAN-CLEMENT in het huis der Arbmans woont aan 
de Prinsengracht, tegenover de Noordermarkt. Dit ge
slacht maakte carrière en staat nog niet aan zijn top. Het 
stamt af van JAN DANIËL ARBMAN, varensman, gebo
ren te Stockholm en MARGARETHA GOOLES. De zoons 
bouwden een toekomst, als cargadoors vooral. De jong
ste dezer 5 zoons en 3 dochters, DANIËL kiest een amb
telijke loopbaan in Monnikendam, waar hij het brengt,tot 
„Stadssecretaris". Terug in Amsterdam wordt na over
lijden (28.4.1788) zijn lijk ter begrafenis naar Monniken
dam vervoerd. GESINA, haar oudere zusje MARGARE
THA en de oudste, broer DANIËL blijven met hun moeder 
in het grachtenhuis achter. MARGARETHA trouwt met 
Jan Roelof Boerlage, Koopman en gemeente-ontvanger 
te Monnikendam. Daniël trouwde reeds op 24.11.1786 
met de Monnikendamse Antje Brands, waarmede hij 
voorlopig in Amsterdam blijft wonen. Ook hij is koopman. 
GESINA trouwt op 24.8.1788 met Ds. REÊRSHEMIUS. 
Haar man heeft een beroep naar VLISSINGEN aangeno
men. Deze stad wordt in 1789, dus een jaar later, reeds 

Gezicht vanaf de Prinsengracht op de Noordermarkt 

verwisseld voor AMERSFOORT. Hij schijnt een geslaagd 
predikant te zijn geweest. Van nauwere banden met zijn 
oom Johann Rudoplh vond ik niets. Wel worden namen 
uit de Reêrshemiusfamilie vernederlandst en in later sta
dium aan de kinderen gegeven. Er zijn veel namen te ver
geven, want ook in dit huwelijk verschijnen de kinderen 
met de regelmaat als van een klok; GESINA (1780), 
ROSINA MARGARETHA (1790), ANTJE (1792), ANNA 
MARIA (1793), PIETER FREDERIK (1795), DANIËL ARB
MAN (1796), SOPHIA LOUISA (1797), JAN RUDOLPH 
(1799), HENRIËTTA CHRISTINA (1800). Dan verlaat de 
familie Amersfoort. 

In een van deze huizen zou de familie Arbman hebben gewoond 
(Prinsengracht over de Noordermarkt) 
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De neef van de niet-zoo-deftige tak 

Een zekere JAN HAYES, waarvan wordt vermeld, dat hij 
soldaat is, trouwt op 21 juli 1743 te Bellingwolderschans 
met de jonge dochter ANTJE DERKS, afkomstig uit 
Midlum, een dorp in de buurt van Harlingen. Het is mo
gelijk, dat Jan Hayes in het Staatse leger dient, mogelijk 
dient hij in een onderdeel huurlingen, veelal goede sol
daten. 
De Bellingwolderschans is in 1593 gebouwd door Graaf 
Willem Lodewijk van Nassau. Zij beheerste de hoofd
wegen, die door het veen heen Groningen en de Eem 
verbonden met Coevorden. Ook na de Groningse schan
senoorlog (1589-1594) tegen de Spanjaarden bleef de 
schans van belang, zelfs na de bouw van de Nieuwe 
Schans. Zij werd toen herdoopt in „Oude Schans". Ëen 
zwarte bladzijde in haar geschiedenis vormt de overgave 
zonder slag of stoot aan „Bommenberend". De schans 
wordt heroverd en de krijgskans volgend trekt de bezet
ting en een bijbehorende tros van vrouwen, kinderen en 
handelaren in en uit. Ook na hun afdanken blijven oud-
strijders er wonen, zoals de Kapitein der Infanterie, Filip-
pus de Korte. Hij krijgt enige vermaardheid omdat hij de 
prothese, die zijn in de Slag bij Waterloo verloren been 
moet vervangen, als werktuig bij het aardappelpoten 
gebruikt. De kapitein is in de schans gestorven en daar 
begraven. Het gebied, waarop de schans is gebouwd, 
behoorde vóór 1628 tot Oost-Friesland. Graaf Ulrich 11 
liet niet slechts de bouw toe maar verkocht het gebied 
voor 12 beste paarden en 2 koetsen. Veel waarde had 
het ontoegankelijke veengebied daar niet. 

In Norden verzorgt MARGARETHA SOPHIA REÊRSHE-
MIUS als oudste dochter, zoals gebruikelijk, haar vader, 
de Pastor Comprimarius Senior en bekende kerkhistori
cus ADRIANUS REÊRSHEMIUS, die zijn einde voelt na
deren. Oud is hij nog niet, omstreeks 60 jaren, geboren 
in 1696. Volgens gebruik zal zijn verzorgende dochter, na 
de dood van haar ouders, snel in het huwelijk treden. 
Geboren in 1725 is zij in 1756 31 jaar en van goede 
familie. Om welke reden dan ook, zij heeft het overlijden 
van haar vader niet afgewacht, want op 25 juni 1758 
wordt er in Bellingwolderschans een zoontje geboren uit 
een huwelijk van haar en Jan Hayes Muller, Lieutenant. 
Het wordt Adrianus Herman gedoopt in de Gereformeerde 
(Hervormde) Kerk. Dit zou moeten duiden op een huwe
lijk in 1757. Grootvader Reêrshemius evenwel sterft op 
17 september 1758. Het zou kunnen wijzen op een door 
de naderende geboorte geforceerd huwelijk. Als een 
mésalliance behoefde deze verbintenis niet te gelden. 
Jan Hayes heeft zich tot officier opgewerkt, is dus een 
aanvaardbare partij. De familienaam :,Muller" zal hij zich 
wel bij zijn bevordering tot Sergeant hebben moeten aan
meten (status!). Mogelijk was zijn vader molenaar. 

Tot een Staatsch troependeel heeft hij in die tijd blijk
baar niet behoord. Ten tijde van de geboorte van Adrian 
Hermann lag in de Bellingwolderschans het Ile Bataillon 
Regiment Generaal van Kinschot. Dit werd als volgt ver
plaatst: 

1758-1760 Bellingwolderschans 
1760 Groningen 
1761 Hulst 
1762 Kampen 
1763 Zutphen 

De officiers- en de bevorderingslijsten van dit Bataillon 
vermelden geen A. H. Muller. Men denkt dan aan een 
vaste verzorgingskern, welke voor het onderhoud van de 
schans ter plaatse bleef. 
Een Luthersche kerk was er in de Bellingwolderschans 
niet, wel een Hervormde, waarin Muller dan ook is ge
doopt. Om tot officier te worden bevorderd zal hij trou
wens, hoewel van huis uit Luthers, tot de Staatskerk be
hoord moeten hebben.. Haat en nijd bestond er trouwens 
tussen beide secten niet. Men wisselde soms zelfs pre
dikanten uit. 

Uit het huwelijk schijnt nog een tweede kind geboren te 
zijn. 
Waar en welk onderwijs Adrian Hermann genoten heeft 
is onbekend. Hij komt pas weer in het beeld, wanneer hij 
op 14 juni 1780 in Amsterdam wordt ingeschreven als 
lidmaat der Luthersche gemeente. Verder wordt hij inge
schreven als apothekersleerling. Er schijnt met zijn op
leiding tot apotheker wel wat bijzonders aan de hand te 
zijn geweest. In tegenstelling tot de regel, waarbij alleen 
summiere vermeldingen omtrent de tewerkstelling wor
den gevonden, kan de studie van Muller uitvoerig uit het 
leerlingen- en bediendenregister worden afgelezen onder 
Letter C van deel I: „Adriaan Jan Muller werdt voor 4 ja
ren ingeschreven bij Mr C. van Papendorp, dus 1 Meij 
1781 Mr C. van Papendorp sijn winkel verkogt hebben 
aan Mr J. H. van Loenen is A. Jan Muller bij van Loenen 
gratuit bij van Coevorden ter Voldoening van zijn drie 
leerjare dienstjaar van 1 Meij 1784 over bij Mr F. J. F. 
Dröller gaat 23 jan. 1785 over naar Mr van Haeften en 
blijft den 17 julij 1787 in dienst bij Mr Hugenholtz die de 
winkel van Mr van Haeften overgenomen heeft 1789 
gaat 26 Meij over bij Mr Steffens". 

Hieruit valt te reconstrueren: 
A. H. Muller is al bijna een jaar in Amsterdam, wanneer 
inschrijving bij een meester volgt. Wat hij gedaan heeft is 
onbekend. Dan volgen: 

1.5.1781 Leerling bij Mr. J.H. van Loenen, die de op
leidingsverplichting als onderdeel van de 
practijkovername van zijn collega Mr. C. van 
Papendorp op zich nam, maar deze nu en-
dosseert aan zijn collega van Coevorden, die 
dus de eigenlijke leermeester van Muller 
wordt. 

1.5.1784 is de verplichte leerlingentijd om en verlaat 
Muller zijn leermeester. Hij gaat nu werken 
bij Mr. F. J. F. Dröller en schijnt trouwplannen 
te hebben. Hij bereidt zich op zijn apothekers
examen voor en gaat tussentijds, niet 1 meij 
maar reeds 23.1.1785 over in dienst van Mr. 
van Haeften. Zijn er persoonlijke tegenstel
lingen? Frustreert Dröller zijn trouwplannen? 
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11.5.1785 doet Muller het eerste deel van zijn Apothe
kers-examen door de bereiding van: 
Oleum Diapram. Solut Trochis. de Myrrhe 
Syrup. Aureum Empl. Diapompholyg. 
Tartr. emet. Tinct. antimon. 

7.6.1785 vervolgt hij zijn examen met de bereidingen: 
Hij slaagt voor zijn examen en men verwacht 
dus, dat hij de eed zal afleggen, zal betalen 
en Cives worden. Daarna pas heeft hij het 
recht zich zelfstandig te vestigen en kan dan 
gaan trouwen. Het loopt anders. 

17.7.1785 Is hij apotheker, maar nog geen cives. Hij 
gaat over in dienst van Mr. van Haeften op 
die datum en blijft in dienst wanneer Mr. Hu-
genholtz de practijk overneemt. Zelf heeft 
Mr. Isaac Hugenholtz op 3 en 4 april 1787 het 
apothekersexamen te Amsterdam afgelegd en 
is op 4 april Cives geworden. 

Muller werkt dus in .loondienst als (niet zelfstandig) be
voegd apotheker onder Hugenholtz. Als zodanig legt hij 
ook de eed af op de constitutie, door op Vrijdag 22 au
gustus 1788 na oproep des morgens om 7 uuren in per
soon te verschijnen. Zijn oom heeft reeds als ouderling 
der Luthersche gemeente die eed afgelegd, Willem Hen
drik van Haeften (Prinsengracht over het Mennonieten 
Weeshuys) op 26 julij 1788 als Poorter. 
26.5.1789 gaat Muller over in dienst van Mr. Steffens 
Het wordt tijd, dat wij A. H. Muller even aan zijn farma
ceutische bezigheden overlaten om eens te kijken, hoe 
inmiddels zijn oom Reêrshemius er voor staat in zijn 
apotheek aan de N.Z. Voorburgwal. 

Oom Johann Rudolph Reêrshemius 

Deze Oom-apotheker is in 1780 juist 45 jaren oud en 
gevestigd te Amsterdam aan de overkluisde N.Z. Voor
burgwal, ter plaatse Donkere Sluis geheten bij de Gra
venstraat. Aan de gehele voorgevel is in 1776 een houten 
„kassije" aangebouwd wegens ruimtegebrek. 
Hoewel hij zijn neef Muller niet opleidt schijnen, de fa
milieverhoudingen niet slecht te zijn. Wanneer zijn broer 
Ds. Peter Friedrich Reêrshemius, in 1771 benoemd tot 
Kircheninspector, standplaats Aurich zijn standaardwerk 
„Reformierte Prediger-Denkmal" doet verschijnen, ge
volgd door „Ostfrieslaendisches Prediger-Denkmal", dat 
in 1796 reeds een 3e druk zal beleven, vindt men be
halve zijn broer en ambtgenoot Anton Godfried (sinds 
1766 Inspecteur te Engerhafen) en zijn eigen zoon, Ds. 
Adr. Th., predikant te Amersfoort, ook zijn andere 
broer, Johann Rudolph te Amsterdam onder de inteke
naars en laat neef Muller evenmin verstek gaan. Zij zijn 
niet de enige farmaceuten: Apotheker Schomerus te 
Norden, Pfund te Emden en de Weduwe van Hofapothe-
ker Schmeding te Aurich tekenen eveneens in. Vermel
denswaard is nog als zodanig Sr. Excellenz Freyherr von 
In- und Kniphausen, wiens heerlijkheid drie kerspels met 
3000 inwoners omvat, gelegen is langs de rivier de Jade, 
onafhankelijk is binnen het Duitsche Rijksverband en be

schikt over een eigen (kleine) zeehaven. Vanaf 1757 
regeert hier het geslacht Bentinck, dat vlak bij Norden 
een buitenplaats bezit, hetwelk mogelijk de relatie ver
klaart. Belangrijk is déze relatie zeker. Zij zal nog be
langrijker worden wanneer door de Napoleontische oor
logen het Duitsche Rijksverband uiteenvalt en Kniphau
sen daarmede een souvereine staat wordt, welke door 
Napoleon als zodanig botweg wordt vergeten. De koop
vaardij van Nederland maakt, evenals die van andere 
satelietstaten, hiervan dankbaar gebruik om onder de vlag 
van Kniphausen legaal de blokkade van het continentale 
stelsel te breken tot de heerlijkheid op 1 november 1807 
bij het Koninkrijk Holland wordt ingelijfd. De vlag waait 
nog wel eens op het kasteel der Graven Bentinck te 
Amerongen. Elisabeth, Douairière von llsemann, gravin 
Van Aldenburg Bentinck, overleed 15 februari 1971 al
daar. Haar man was in 1918 zijn keizer, Wilhelm II, naar 
Doorn gevolgd. De plaatsen liggen vlak bij elkaar. 

Oom overweegt associatie 

In Frankrijk zijn de tegenstellingen op politiek- en maat
schappelijk gebied in een stroomversnelling terechtgeko
men. Vanaf 20 juni 1789 vinden er te Parijs gebeurtenis
sen plaats, die later zullen worden aangemerkt als het 
begin der „grote" of „Franse" revolutie, zoals de „eed 
op de kaatsbaan", de val van de Bastille en de oprichting 
der Nationale Garde (onder driekleurige vaan) ter beteu
geling van plundering. Toch lijdt in de café's rond het 
Palais Royal niemand onder schimpen of slechte manie
ren „Daar zijn geen ruziezoekers, soldaten, dienstperso
neel of wie ook, die de maatschappelijke rust zou kunnen 
verstoren, in afzonderlijke café's ziet men de vreemde
lingen, in andere zijn er alleen Joden en in weer andere 
praktizijns, kooplieden, winkeliers, ambachtslieden e.a." 
De omwenteling aan de openbare eetgelegenheden trekt 
meer belangstelling dan de voorboden van de „grote 
revolutie", want door de emigratiegolf zijn veel koks 
werkeloos geworden. Zij gebruiken nu hun talenten om 
zelfstandig voedzame en smakelijke gerechten aan de 
man te brengen. In de Nederlanden is het weinig anders. 
Toch hangt er een ondertoon van onrust en deze zal 
Oom Reêrshemius niet zijn ontgaan. 
Daar zijn de toenemende wankelheid der staatsstructuur 
in de republiek, het afgebrokkelde centrale gezag en het 
daarmede steeds verbonden zijnde gevoel van onveilig
heid en onrust. Na het ingrijpen der Pruissen in 1787 zal 
hun populariteit niet overal gestegen zijn en Reêrshemius 
is, sinds de inlijving van Oost-Friesland van afkomst een 
Pruis. Oorlog en troebelen zullen wellicht het vermogen 
van Reêrshemius en zijn familie niet onberoerd hebben 
gelaten. In naaste toekomst zal de aan de apotheekgevel 
gebouwde loods dienen te verdwijnen, want de kerktoren-
stomp van de Nieuwe Kerk is in 1783 afgebroken waar
door de loods een verkeersobstakel gaat worden. Nieuwe 
kosten! 

Reêrshemius is van goede familie, staat wellicht zelfs 
bekend als prinsgezind. Een opvolger heeft hij niet. Zijn 
vrouw, Anna Schoonenberg is in 1790 44 jaar, zelf is hij 
55 geworden en een stamhouder kan niet meer worden 
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verwacht, laat staan, tot opvolger opgeleid. Hij staat nu 
voor de moeilijke keuze: Apotheek en praktijk verkopen? 
Dit betekent opnieuw beginnen met analoge moeilijkhe
den. Stil gaan leven? Dan mist hij zelfs zijn tegenwoor
dige economische verdedigingsmiddel. De apotheek slui
ten? Dit zou geen nieuwe mogelijkheden opleveren. 
Overigens, zou er wel een koper zijn te vinden? 
Als alternatieve oplossing valt associatie met een collega 
binnen de mogelijkheden van zijn tijd, niet echter de 
Naamloze Vennootschap. Wel mag de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, opgericht in 1602 gelden als het 
eerste voorbeeld ener echte N.V. met verhandelbare 
aandelen aan toonder, voor een klein object is zij nog 
niet hanteerbaar, terwijl Stichting en B.V. als vormen nog 
niet bestaan en trouwens, evenmin als de burgerlijke 
maatschap dienstig hadden kunnen zijn. 
Een Commanditaire vennootschap zou mogelijk zijn ge
weest. De Commanditaire vennoten blijven mede-eige
naar van het bezit der vennootschap, zonder aansprake
lijkheid met hun privé-vermogen, maar het missen van 
bestuursmacht zal Reêrshemius hebben afgeschrokken. 
Sterker nog moest dit gelden voor een Stille Vennoot
schap, waarbij hij in feite de positie zou verwerven van 
Crediteur zonder vast rentepercentage over het bedrag 
van zijn investering. 

Er restte dus de Vennootschap onder firma, die reeds in 
de handelswet van J. B. Colbert van 1673 haar wettelijke 
vorm en regeling had gevonden. Hoewel de behoefte aan 
kapitaalsuitbreiding bij Reêrshemius waarschijnlijk aan
wezig was kon juist door het kiezen van deze onderne-
mingsvorm, ontsproten aan de familiehuishouding, vooral 
gericht op het assumeren van twee of meer personen om 
de arbeid van een alleenstaande ondernemer of beoefe
naar van een vrij beroep te verruimen, tevens in zijn 
verdere problematiek worden voorzien. Het opnemen van 
een zoon als firmant en daarmede als toekomstig opvol
ger was niet zeldzaam. Johann Rudolph had geen zoon, 
maar wel een neef en die was apotheker te Amsterdam. 
Mogelijk na langdurige onderhandelingen zijn oom en 
neef tot elkaar gekomen. Het valt nu niet meer te ver
wonderen, dat neef Muller na reeds in 1785 geslaagd te 
zijn voor het apothekersexamen nu op 8 augustus 1790 
cives wordt. Hij ziet nu uit naar een echtgenote en trouwt 
op 20 mei 1791 te Amsterdam met ANTHONIA MONT-
CHÉ, dochter van Johannes Montché. Zij is blijkbaar geen 
Amsterdamsche. Haar naam doet denken aan een Fran-
sche of Waalsche afkomst. Bij het huwelijk blijkt Muller 
33 jaar oud te zijn, de bruid 17 jaar. De vader van Muller 
is nog in leven; hij heeft zijn toestemming en blijkt dan 
nog te Bellingwolderschans te wonen. 
Het jonge paar woont blijkbaar in bij Oom en Tante 
Reêrshemius, hetwelk wat ongebruikelijk is, tenzij er ver
huisplannen zijn. Van de vennootschap blijkt voor het 
eerst iets, wanneer de huur voor het pand op 12 novem
ber 1792 wordt gesteld ten namen van Reêrshemius & 
Muller. De associatie is dus, gezien de halfjaarlijkse 
betaling, tot stand gekomen in juni 1792, een jaar na het 
huwelijk. Om welke reden ook, ik trof het vaker aan, dat 
de huur pas een jaar na associatie of verkoop op de 

nieuwe huurder overgaat, zodat dan toch de vennoot
schap omstreeks het huwelijk kan zijn ontstaan. 

Dolen door de 18e eeuwse families 

De verwevenheid, welke de families Reêrshemius en 
Muller samenhoudt is kenmerkend voor 18e eeuwse ver
houdingen. Er wordt snel gehuwd, snel ontstaat een na
komelingschap, er wordt snel gestorven en snel her
trouwd. Eigenlijk is het gezin van Johann Rudolph Reêrs
hemius een buitenbeentje. In een (zoals gebruikelijk ver
korte) genealogie zijn wat van die verhoudingen rond 
Muller-Reêrshemius vastgelegd om hiervan een indruk 
te geven. (Zie Genealogie, blz. 36 en 37) 
A. H. Muller trouwt als 33-jarige de jeugdige blom AN
THONIA MONTCHÉ, van 17. Zij overlijdt 3 jaren later, 
kinderloos (16.9.1794). Muller hertrouwt binnen een jaar 
(3.7.1795) met weer een jeugdige blom: CHRISTINA 
MARIA GIESELAAR, 19 jaar. Zelf is hij dan 37. Zijn vrouw 
is een dochter van CASPAR HENDRIK GIESELAAR en 
ANTHONIA SPEEKMAN, die van buiten Amsterdam ko
men. Haar vader hertrouwt zelf ook in Amsterdam met 
CATHARINA ARENS (18.7.1788), eveneens van elders. 
Haar moeder, een van der Heijde van zichzelf, is waar
schijnlijk met haar man naar Amsterdam verhuisd. Op 
3 Oktober 1792 vindt voor Notaris Nic van Veen transport 
plaats van 2 obligaties, samen f 2000,— door Dirk Arens, 
vader van Catharina. 

CATHARINA was buiten Amsterdam reeds getrouwd mét 
BAREND WIJTEN. Na zijn dood hertrouwt zij met CAS
PAR HENDRIK GIESELAAR (18.7.1788). Wanneer zij kin
derloos sterft (17.8.1797) hertrouwt GIESELAAR voor de 
derde maal, na een jaar (6.9.1799) met MARIA DOLL. Die 
is dan 39 jaar en ook zij heeft huwelijkservaring. Na het 
overlijden van MARIA ELISABETH NELLIN te Amsterdam 
(8.12.1790) hertrouwde 3 maanden later de weduwnaar, 
JAN CHRISTOFFEL DRESSCHER met MARIA. Hij komt 
van elders en overlijdt daar blijkbaar nog vóór 1799, 
want dan hertrouwt MARIA met GIESELAAR (6.9.1799). 
Dit huwelijk blijft niet kinderloos. De middelste van het 
drietal kinderen, FREDERIK HENDRIK, zal door zijn aan
getrouwde oom A. H. MULLER als apothekersleerling 
worden aangenomen. Hij gaat de mist in, maar dat is een 
ander verhaal. 

Het is allemaal wat verwarrend maar men leeft in een 
verwarde tijd. Laten wij terugkeren naar onze firmanten, 
Reêrshemius & Muller. Mogelijk ligt een acte van asso
ciatie aan hun firma ten grondslag, waarschijnlijk zelfs. 
Ondanks ijverig speuren slaagde ik er nog niet in deze 
acte te vinden. Er zijn omstreeks die tijd zeker 50 notaris
sen in Amsterdam gevestigd. Elk jaar gaan er 2-4 af en 
komen er evenveel bij. Slechts een deel van hen heeft 
klappers aangehouden op de minuten en deze klapper
systemen verschillen onderling aanmerkelijk. Ook vond 
ik nog geen testament van Reêrshemius. Wellicht is dit 
zelfs nooit gemaakt. Het kan zijn, dat de notaris der 
familie Schonenberg Not. A. Jolie Vermeer is geweest 
(dispositie Hendrik Schonenberg uit kragte van Calusule 
Reservatoir, 1770), maar ik vond daar geen testament. 
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AWTIHECT1C PÜTÏPII 
Blijkbiü- jir.gabrulki4 VQÜITVMJ uit fl» ipoitifefc **fl R&^*hijrW(jt IA 
de nrlçittlc nrpc-apt* IIBD 

Handschrift van J.H. Reêrshemius in zijn Liber prescribendi (poeKje 

A) 

De firmanten Reêrshemius & Muller in hun werk 

Behalve gegevens van ambtelijke aard bestaat er geluk
kig een Liber prescribendi van de hand van de firmanten, 
waarin leerling/bediende Siltman eveneens bijdragen 
achterliet. Spectaculair van uiterlijk is het boekje niet. 
Het meet 151/2 X 10 cm, bevatte 80 blaadjes (een is er 
uitgesneden) van handgeschept papier met watermerk. 
Dit laatste verbeeldt een (Hollandsche) Maagd, zittend 
op een troon, dragende een naar boven gericht soort 
gaffelstok. Zij zit klassiek gedrapeerd te zitten in een 
(Hollandsche) tuin, die omgeven is door een kniehoge 
omheining (waarin braaf een gesloten hekje). Als gezel
schap heeft zij een opgaande leeuw, compleet met tong, 
pijlenbundel in de ene poot en een ongemakkelijk Turksch 
zwaard in de andere, die aan de juffrouw zijn rug toe
keert. Een randschrift „PRO PATRIA" en elders letter
combinaties als WPR en AD voltooiden het geheel. De 

AtmUECTÏC POTTiEH 
Hrt rrce-pt ctf Hl. V <JV\ hH LlbW pncsrnbcidl vnn dputtiofctr 
F4JL "»n p*l[, tljdgtroot 11 Ni.jniigHi» (0i:*kj<j 5} 

Handschritten van resp. J.H. Reêrshemius en A.H. Muller, verderop 
in het Liber prescribendi (boekj'e A) 

tekening van dame en leeuw schijnt populair geweest te 
zijn, want men vindt haar veel. Het geheel is veelal in een 
randversiering gevat en is vóór de Fransche bezetting 
getooid met een kroon. 
Het boekje is in kartonnen band, beplakt met papier, 
dat nog vaag op lichtbruine grond donkerbruine en 
bloemmotieven toont. De rug is van rood linnen. 
Door vergelijking van het handschrift en gevonden date
ringen kon het boekje worden verdeeld in een periode 
Siltman (1763, 1771, .1772, 1773), in hoofdzaak persoon
lijke kladnotities, een tijdvak Reêrshemius (datering 1773) 
en een van Muller (1817, 1822, 1832). Blijkbaar is Reêrs
hemius, na vertrek van Siltman (1774) het boekje gaan 
gebruiken. Het was ten slotte een heel net boekje. Pas. 
jaren na zijn dood schijnt Muller emplooi voor de open
gelaten ruimte te hebben gevonden. 
Het handschrift, dat als schrift van Reêrshemius werd 
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KORTE GENEALOGIE VAN DE APOTHEKERSASSOCIATIE REÉRSHEMIUS-MULLER 

J. DOLL 
$ Elders 
f Elders 

+ Elders 
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ADRIAN HERMAN MULLER 

$ Bell ingwolderschans 25. 6.1758 
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1Ap. Amsterdam 7. 6.1781 

Apr. Amsterdam 8. 7.1785 
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ADRIANUS REÊRSHEMIUS 
$ Norden 6. 4.1696 
ƒ Norden 18. 9.1758 
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1e Predik. Middels 1722 
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Zonder beroep 
Amsterdam 23.6.1719 
ANNA HEDEWIGH HEGEMAN 

|_ 
I 

IACOB 
$ , Amsterdam 

PETER 
FRIEDRICH 
$ Norden 
f Aurich 
Stud.: Theol. Jena 
Kerkgeschiedenis 
2e Pred. Norden 
Predik. Riepe 
Kircheninspector 
Aurich 
Weene 
+ Riepe 
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+ 1) MARIA ULRIG 
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ƒ Amsterdam 
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23.8.1753 
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1718 
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+ 2) JULIANA MULDER 
$ Amsterdam 1726 
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MARIA 
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geduid, is open, krullerig en maakt een extroverte indruk. 
Zijn Duitsche afkomst verloochent hij niet. Hoewel hij 
zich in het begin gaarne bedient van (potjes-)Latijn gaat 
hij soms plotseling over in grammatikaal niet feilloos 
Duitsch, waaraan invloed van het Neder-Duitsch niet 
vreemd is. Nu en dan vervalt hij in Gothisch schrift. Ook 
zijn Nederlandsch is niet vlekkeloos. Door het aandikken 
van oversierlijke krullen en soms grote, neergeworpen 
letters doet hij wat expansief aan, in tegenstelling tot de 
zuinige, spichtige letters van Muller, die overigens gram
matikaal veel beter Nederlandsch schrijft. Bij Muller is 
ook het noteren in Alchemistische symbolen afgelopen. 
Reêrshemius doet aan als een niet overmatig begaafd 
maar in omgang en zaken prettig man. Muller lijkt hierbij 
de introverte apotheker van de nieuwe tijd, met weten
schappelijke interesse en veel subtieler belangstelling, 
zelfs met artistieke trekken. In zijn afdeling noteert Reêrs
hemius 171 recepten, waarvan 151 op humaan-farmaco-
therapeutisch gebied. Van de overige 20 is er een bij 
voor Cosmetica (Savonetta), 6 voor niet-alcoholische en 
3 voor alcoholische voedingsmiddelen. Veterinair zijn er 
5, voor deklagen ook 5. De SAVANETTA wordt gemaakt 
door Reêrshemius volgens het recept: 

R/ Sapon venet à ij 
Suce. Limon I ii 
Smelt dit zamen add 
Ol. Amygd amar 
tart per delii a a l i 

M 
Laat dit zo lange in der 
Sonne staan tot het de 
dikte van zalf heeft 
zomtijds omschomme-
len doet er dan bij Ol. 
Lign rhod vel q s 
gld vj 

Dit geeft althans enig idee 
van de uitdrukkingswijze 
van onze Reêrshemius. 

Een recept voor ENGEL-
SCHE PONS doet mengen: 
Spirit. Vini Arac, Suiker, 
Gekookt water, sap en schil 
van Citroen. 
Uiteraard is er een recept 
voor „Vin Hippocrat", een 
Hippisch genoegen belo
vend. 

Grappig is ook een recept voor MARCIPAN: 

R/ Amygd. ecort.#ij Contud in Mortario cum 
Saccharo albo iv.? 
& par aqu rosar contund 

R/ Sacch a lb$ j solv c aqu rosar, coq ad consist Sijr 
doet de amygd daarbij en laat het zo opzieden gedurig 
met een houten Spatel omroerende tot dat de Pasta 
met ü handen aanvattende niet besmett 
maakt dan de Formen van Marsipaan en betroyt de
zelve met gestampte Brodzuyker en baakt zij in den 
Ofen op koperne Platen 

Zoals gebruikelijk werden bovenstaande recepten met 
inbegrip van taal en schrijffouten weergegeven. 
Op veterinair gebied zijn het weer de grote huisdieren, 
welke de aandacht vragen. Zij zijn kostbaar voor de 
boer en nog niet gevorderd door de Franschen. 
Eerst paarden. Er zijn er vele duizenden in Amsterdam. 
Voor een Paard „dat kort nae 't laaten vervangen is" 

geeft men om de andere dag „met melk in te geven: 
Laud. opiat. gr i j " en zoo komt het paard aan de „hard 
drugs". Uiteraard is er ook het „droespoeder". 
Een „Koe, die niet schoon wil worden", waar dus de 
nageboorte blijft steken, geeft men: Semen Levisticae, 
Herba Sabinae, Herba Hederae gelijke delen, gezoet met 
Mell. commun, en gearomatiseerd met Semen aneth. „In 
een oorth karnemelk gekookt op een maal". 
„Wee of bloetwateren" bij de koe wordt bestreden met: 
Semen papaversis alb.; Rad consolid; Rad rubiae tinctor 
(voor de kleur?) en Rad. altheae, waar men Foliae ver-
basci, Opii puni aan toevoegt. — Dit kruidenmengsel 
wordt „op 21/2 kroes Bier tot 11/2 Kroes, en 's avonds en 
's morgens een bierglas voll te geven". Naar het schijnt 
zijn koeien bierdrinkers. Om een koe „op te drogen" 
zijn Ung. altheae, met Bolus armenicae en Oleum Canna
bis (!) met Camphora goed. Koe high! 

Merkwaardig is de volgende herleiding, geheugensteun 
in het boekje: 

De hitte van koking: 
224 graden is voor Aqua, 170 voor n 
600 dito voor 0°0 en 600 dito voor Ç vin 
De voorloop van 1 Kroes weegt Jxxx i j 
Liqu.alkal fortis 1/2 kroesJ xxviiijî 
olij comm 1 Kroes J xxxx 

Een mengsel is J xxxx 
1 Gallon is 40 oneen 1 
1 Kroes 32 onzen \ 

16 oneen 1 V2 Kroes 

oort 
oort 
maatje 

8 oneen 
4 oneen 
2 oneen 

Tussen regenten en revolutionairen 

Met zijn associatie is Reêrshemius geen jaar te vroeg 
gekomen. Voor de hedentijdse waarnemer was er geen 
gebrek aan waarschuwende voorboden voor deze ko
mende, voor Europa zo rampzalige tijd. 
Na de opstand van 1765 in de Britsche gewesten in 
Noord Amerika, waarbij de kolonisten een eerst niet na
gestreefde onafhankelijkheid veroverden en deze vervol
gens handhaafden, ontwikkelde zich in Frankrijk een om
wenteling. Als symbolen daarvan blijken nog steeds de 
vrijheidsmuts met driekleurige cocarde (zoals nu die van 
de Britsche luchtmacht) en de Guillotine herkenbaar te 
zijn. De Guillotine is dan ook een humaan bedoelde in
stelling, evenals trouwens het wurgtoestel, de Garota, 
dit was in Spanje. De laatste is afgeschaft, de eerste 
niet. Krachtig verdedigd door Dr. Guillotin, met mede
werking van Sanson (de beul) en diens vriend en mede
executeur van muziek, de pianomaker Schmidt (de ei
genlijke tekenaar) ontstond het ontwerp, waardoor de 
ten dode gedoemde nu in liggende houding kon worden 
gedood. Op raad van Koning Lodewijk XVI werd het 
sikkelvormige mes vervangen door een driehoekig mo
del, nu tevens geschikt voor een gespierde, krachtige 
nek (zoals Sanson die van de koning zelf beschrijft). 
De revolutie in naam van vrijheid, gelijkheid en broeder
schap kon beginnen. 
Onder de (grote) revolutie verstaan de Fransen het 
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tijdvak 1789-1799, waarin de bestaande regeringsvorm 
wordt vervangen door een nieuwe structuur. Dan volgt 
het tijdvak 1799-1814, waarin de revolutie, welke zoals 
gebruikelijk uit de hand is gelopen, haar idealistische en 
al te gretige aanstichters verorbert en waarbij een ge
deeltelijk herstel van de verworpen regeringsvorm plaats
vindt. De regeringsmacht komt dan in handen van die 
nieuwe en oude verschijningen, welke de onderlinge 
machtsstrijd overleefden en die hun mededingers, dood 
of levend maar vooral blijvend, wisten te doen onder
gaan. De werkelijkheid is altijd sterker dan de leer. 
In de republiek der verenigde Nederlanden berustte het 
gezag niet langer op een gesloten systeem van algemeen 
aanvaarde normen. Een tijdige aanpassing van ideologie 
aan praktijk had niet plaatsgevonden. Het openbaar ge
zag was dan ook over-scrupuleus, weifelend en bang 
voor ieder bloedvergieten. De drang tot zelfhandhaving 
van de bovenste maatschappelijke lagen werd niet langer 
door overtuiging gesteund. Een omwenteling was moge
lijk geworden met hulp van buitenaf en desnoods zonder 
die. 

Een tijdgenoot ervaart dit veelal anders. Hij beschikt 
over gekleurde informatie en lijdt aan door de wens 
vervormde beoordelingsfouten. Toch waren in die tijd de 
publiciteitsmedia nog niet alle in revolutionaire handen. 
Zo kon een predikant in 1791 nog schrijven: 
„Schijnt niet, terwijl ik dit schrijf, gantsch Europa zich tot 
den geduchtsten oorlog toe te rusten? Is de godsdienst 
zelf niet begonnen gebruikt te worden, om de verwar
ringen aan te vuuren, de gemoederen op te zetten?" Er 
zijn er meer, die waarschuwen tegen de toen bekende 
Franse annexatielust en tegen hun barse strijdmanieren. 
Zo gaf 5 oktober 1758 reeds de Min. v. Oorlog Bellisle 
aan de Maarschalk Contades de instructie: „U, Mijnheer, 
moet geheel Westfalen veranderen in een woestenij en, 
in de landen aan de Lippe en Paderborn, zijnde de vrucht
baarste gewesten, moet alles, tot de wortels in de grond 
toe, worden uitgeroeid". De strategie der verschroeide 
aarde is geen nieuwe strijdwijze, hoogstens de wijze van 
publicatie er over. 

In het jaar 1791, wanneer Koning Lodewijk XVI vergeefs 
(en onhandig) probeert zijn land te ontvluchten trouwt 
A. H. Muller en wordt de associatie met zijn Oom Reêrs-
hemius afgerond. Reeds in 1792 wordt het Koninkrijk 
Frankiijk „omgezet" in een Fransche Democratische Re
publiek. Nog in hetzelfde jaar ontstaat de leuze, dat de 
gedachten der revolutie — wat die op dat ogenblik ook 
zijn — met wapengeweld moeten worden uitgedragen. 
In het dan volgende conflict met Oostenrijk en Pruisen 
wordt België veroverd en worden de rechten van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden op sluiting der 
Schelde nietig verklaard. Dit was (en is) een gemakke
lijke en principieel juiste visie om aan contractuele ver
plichtingen te ontkomen en zelfs ethisch verdedigbaar. 
Slechts enkele jaren daarvóór had Frankrijk tegenover 
Oostenrijk deze rechten met kracht verdedigd, maar de 
nieuwe F.D.R. voelde zich daaraan niet gebonden. De 
oorlogsdreiging wordt nu wel duidelijk. De „patriotten", 
gelijknamig aan de extremistische egaliteitsfractie in de 

Franse nationale vergadering, juichen een oorlog trou
wens toe. Een Frans smaldeel forceert de Schelde en 
vaart tot Antwerpen op. Aanvankelijk trachten Britten en 
Nederlanders zich buiten het gewapende conflict te hou
den, waarin Pruisen en Oostenrijk reeds betrokken zijn. 
Dan verklaart de F.D.R. de oorlog aan de tyrannen van 
Engeland en Nederland, maar niet aan „het volk". En ook 
daarna niet ongebruikelijke procedure. 
De apothekerspraktijk-associatie Reêrshemius & Muller, 
een groepspraktijk avant la lettre, gaat een zorgelijke 
bezettingstijd tegemoet, maar voorlopig weten zij zelfs 
van den Prins geen kwaad. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN: 

Collegium Medicum Amsterdam: Proevenboek. 

Kerkmeesteren v.d. Nieuwe en Engelsche Kerken aan Burgemees
ters & Thesaur. v. Amsterdam d.d. 1776. 

P.F. Reêrshemius: Ostfrieslandisches Prediger-Denkmal, 1796, Au-
rich, Beij Johann Adolph Schuiten, 3e druk. 

J.F. van Duim MWO, mr. A.N. Baron de Vos van Steenwijk: De 
vlag van Kniphausen, Marineblad 1972, 17. 

A.Th. Reêrshemius: Ostfrieslandisches Prediger-Denkmal, Nachtrag 
zu denselben, nebst einen doppelten Anhange; 1823, Leer, bel 
Johann Heinrich Bloch. 

H. Ringoir: Garnizoenen omstreeks 1758 van het Me Batt. Regt. 
Gen. v. Kinschot (Informatie persoonlijk, Sectie KrIJgsgeschiedenis 
Gen. Staf Kon. Landmacht). 

Officiersboekjes Staatsche leger begin 18e eeuw. 

Rustend stamboek en promotieboek officieren Staatsche leger. 

W.F. Daems: Ueber die 15 Apothekerbesitzer bzw Apotheker in 
der Fam. Lutteroth (enz.), D. Apr. Ztg. 1938 Nov. (62/63). 

Collegium medicum Amsterdam: Inschrijfboeken Apothekers, leer
lingen, knechten. 

Dr. J. Hartog: De patriotten en Oranje, 1882, Amsterdam, G.L. Funk. 

I.L. Uijterschout: Beknopt overzicht v/d Nederlandsche KrIJgsge
schiedenis van 1568 tot heden; 1935, Stadsboek- & Courantdrukke
rij, Kampen. 

Nieuwsblad voor het Noorden, 20 April 1973, A. Frerichs: Nleuwe-
Schans, Oude-Schans. 

Dr. G. Overdiep: De Groninger schansenkrijg, 1970, Wolters-Noord-
hof, Groningen. 

R.H. de Villefosse: Histoire et Géographie gourmandes de Paris, 
1956, Les Editions de Paris, Parijs. 

Drs. A. Saalborn: Uit de gedenkschriften der beulen van Parijs, 
deel II (1789-1795), W. Meulenhof, Amsterdam. 

Dr. C.N. Fehrmann: Onze vloot in de Franse tijd, Kruseman, 1969. 

Stad Amsterdam: Register gevonden lijken. 

Gereformeerde Gemeente Beilingwolde: Doopboeken. 
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Prof. dr. R. Liefmann: De ondernemingsvormen, Erven Bijleveld, 
Utrecht, 1927. 

Familie Couvée-Burck: Familiearchief (niet gepubl.). 

W.F. Daems: Momus en de ontmantelde apotheek, Ch. Crt. 26-4-1952. 

Boek verhuring huizen en Kassen aan de Nieuwe Kerk (Amsterdam) 
1770-1830 (archief N.H. Gemeente). 

C.J.O. Dooren, Gen. Ma], d. Marin, b.d.: De geschiedenis van het 
Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945, den Haag, Zuid-
Hollandsche Uitgevers Mij, 1945. 

Dr. Ph. Fermin: Tableau historique et politique de l'état ancien et 
actuel de la colonie de Surinam et des causes de sa décadences, 
Maastricht, J.E. Dufon & Ph. Roux, 1778. 

Dr. J. Hartog: Spectatoriale geschriften. 

Ch. Seignes: Histoire sincère de la nation française, Paris, Presses 
universitaires 1939. 

IJ. van Hamelsveld: De zedelijke toestand der Nederlandsche natie 
op het einde der 18e eeuw; Amsterdam, Joh. Allard, 1791. 

Prof. G.W. Vreede: Geschied- en Letterkundige Herinneringen, 
Gorinchem, 1836. 

Mr. G.W. Vreede: Regeering en Natie sedert 1672-1795, Amsterdam, 
1845. 

J.G. van Lennep: de Vaderlander, 1 Sept. 1777 (Jg. 1778 UI/276). 

Prof. dr. 'H. Brugmans, dr. F.H. Fischer: Geschiedenis der wereld in 
woord en beeld, Amsterdam, Olanda. 

De Vaderlander II (Jg. 1777, no. 124, 12-5-1776, Anonym artikel). 

F. den Herder: Woelige dagen in Amsterdam (1778), Ons Amster
dam, 21, (1969) 216. 

Anonym, De Gids 1879, IV, p. 214. 

Prof. dr. B.C. van Houten: Hoofdfiguren uit de Sociologie, Utrecht, 
Spectrum/Intermediair, Inleiding. 

G. Fourquin: Les soulèvements populaires au moyen âge; Paris 
Presses universitaires de France, 1972. 

Amsterdam, Register op de geboorten, huwelijken en begrafenissen 
tot 1811. 

Amsterdam, Notarieel archief. 

Collegium medicum Amsterdam: Lijst van apothekers, geneeskun
digen, chirurgijns en vroedvrouwen, die eed op de constitutie 1788 
hebben afgelegd te Amsterdam. 

Beleggingskwaliteits diamanten 
met certifikaat : een veilige beleg
ging en een uitstekend middel om 
uw kapitaal te beschermen tegen 
inflatie en muntfluctuaties. 

Graag zouden wij U nader willen 
informeren. 

DIAMOND INVESTORS AND 
MANUFACTURERS NEDERLAND B.V. 

Goudsesingel 12, Postbus 22.105 
ROTTERDAM. Tel. 010-12.78.68/12.77.65 

Gelieve mij, zonder verbintenis, een dokumentatie te 
sturen met beschrijving van de diamant en zijn beleg-
gingsmogelijkheden. 

NAAM .. 

ADRES 

TEL 
Ap&W 
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Van onbekende Nederlandse apothekers 

De geboorte van een koninkrijk 
Dr. J. H. Ligterink, Amsterdam 

Deze schets speelt tijdens de overgang van de 18e naar 
de 19e eeuw, waarin op spectaculaire (en bloedige) wijze 
resten van de Middeleeuwse Westerse cultuur afbrok
kelden, uiteenvielen en plaats maken voor anders ge
modelleerde vormen. 
Hier telande werd deze overgang vooral beïnvloed door 
de gebeurtenissen in Frankrijk, waar de "grote" revolutie 
minder origineel was dan toen (en sindsdien) wel eens 
werd gedacht. Aangezien deze streken in de Fransche 
problematiek werden betrokken door militair geweld, 
waarvoor door een verwaarloosde defensie moest wor
den gezwicht, is het zinvol het verloop van deze revo
lutie nader te ontleden. In aanmerking nemende de 
vaderlandse problematiek, vallen te onderscheiden: 

1.1789-1794: het bestaande maatschappijmodel wordt, 
door gebrek aan tegenstand en staatsman
schap van de leiders vervangen, waarna 
de manipulerende pressiegroepen door es
calatie en liquidatie, onderling en van te
genstanders, selectie bewerken tot een 
monopoliegroep. Schrikbewind. 

2.1794-1799: Liquidatie der heersende pressiegroep en 
het schrikbewind door "ongevaarlijken". 
Stabilisatie, zo nodig onder ingrijpen en 
verder onder toezicht van de krijgsmacht. 

3.1799-1805: Consolidatie van bruikbare verworvenhe
den en restauratie van ten onrechte ver
worpen waarden in een gemeenschappelijk 
geheel. 

4.1805-1814: De eenheidsstaat krijgt nieuwe vorm als 
Keizerrijk. 

Gelukkig zijn de Nederlanden de eerste fase, die van 
het schrikbewind misgelopen. Deze is nagenoeg beëin
digd wanneer de Franse Volksrepubliek de oorlog ver
klaart aan de tyrannen der Nederlanden en Groot Brit-
tannië. Zoals 11/2 eeuw later wordt die aan de Stad
houder gekoppeld aan hét vermoeden, dat hij aan de 
Britten doortocht zal verlenen. Daarnaast worden uiter
aard revolutionaire idealen verwoord. 

HET TIJDVAK 1789-1794 

TABLEAU DE LA TROUPE 

De hoofdrol wordt gespeeld door ADRIAN HERMAN 

MULLER, zoon uit het 2e huwelijk van JAN HAYES, 
huurling (beroepssoldaat), die zich opwerkte tot officier 
en zich dan wegens zijn status JAN HAYES MULLER 
gaat noemen. Hij is een Noorderling, mogelijk uit Bel-
lingwolde en het zou mij niet'verwonderen wanneer zijn 
vader daar molenaar zou zijn geweest. Moeder van 
A. H. Muller is MARGARETHA SOPHIA, oudste kind van 
de zeer bekende Oost-Friesche (pruisische) Luthersche 
kerkhistoricus Adrianus Reêrshemius, hoog in de plaat
selijke kerkhiërarchie en lid van een uitgebreide regen
tenfamilie. Van de broers van Margaretha Sophia be-
kleeden er twee het hoge ambt van Kircheninspector in 
Oost-Friesland. Een van hen heeft een zoon, ds. ARDRIA-
NUS THEODORUS REÊRSHEMIUS, die nu als Luthersch 
predikant in Amersfoort staat en getrouwd is (te Am
sterdam) met CESINA ARBMAN, behorende tot een re
gentenfamilie met wortels in Monnikendam. Een andere 
broer van Margaretha Sophia is JOHANN RUDOLPH 
REÊRSHEMIUS, apotheker te Amsterdam. 
Wanneer het doek opgaat is A. H. Muller 33 jaar en na 
5 jaren ervaring als apotheker in loondienst eindelijk 
geassocieerd met zijn oom JOHANN RUDOLPH REÊRS
HEMIUS. Hij trouwt op 20 mei 1971 met de 17-jarige 
(naar de naam emigrante of huguenote?) ANTHONIA 
MONTCHÉ. Het paar trekt in bij oom-compagnon Johann 
Rudolph (56 jaar), tante Anna (geb. Schoonenberg, 45 
jaar) en hun enig dochtertje Louisa Maria (12 jaar), 
boven de apotheek, aangebouwd tegen de Nieuwe Kerk 
aan de N.Z. Voorburgwal. De Fransche legers zijn in 
opmarsch naar de Nederlandsche grenzen. 

AANZET 

De aanvallers verkeren in de eindtoestand van de eerste 
fase der "grote" revolutie, losgebroken op een bodem 
van werkeloosheid, misoogst en een groeiend gevoel 
van vrijheidsbehoefte, drang naar iets anders dan ver
starde, niet langer geloofwaardige verhoudingen. Na de 
andersdenkende prominenten uit de voorheen regerende 
klasse zijn die uit de eigen rangen weggezuiverd en 
gedood. Steunende op een militante minderheid moet 
het schrikbewind, voortgedreven door haar achterban, 
zich door terreur handhaven in voortdurend conflict met 
de (voor haar gelukkig) slecht aangevoerde oppone
rende medeburgers. 

Uit de ideologie vloeide de wens voort om door diplo
matieke, geldelijke, morele en propagandistische steun 
gelijkgezinde buitenlandse pressiegroepen te steunen in 
de verwachting hen op hun tyrannen de rechtmatig ge-
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achte overwinning te bezorgen. In de praktijk bleken 
deze groepen onderling verdeelde minderheden, die in 
hun eigen landen geenszins representatief waren voor 
de bevolking. Dit was onbegrijpelijk. 
Na herhaalde vertogen der aanhangers van het Franse 
model en het doordringen van de overtuiging, dat de nu 
heersende partij als exclusieve vertegenwoordigster van 
de Franse bevolking recht en plicht had normen te stel
len was de krijgsmacht het aangewezen instrument om 
de revolutionaire idealen uit te dragen. Het moest daar
toe de legers der tyrannen verslaan, noodregeringen 
vestigen van gelijkdenkenden (die uiteraard pro-Fransch 
moesten zijn), alle feodale rechten afschaffen en het 
stemrecht reserveren voor sympathisanten van de partij. 
Sociale en nationale aspiraties hadden elkaar gevonden. 
De kiem van een bewuste Franse natie was gevormd. 
De volgende stap van deze sociaal-nationalistische sym
biose zou uitmonden in de logische voortzetting van de 
politiek der Franse koningen: opdringen tot aan de 
"natuurlijke grenzen" van de kardinaal de Richelieu, zij 
het nu in vrijheid, in gelijkheid en in broederschap. Men 
was terug in de werkelijkheid, noodgedwongen, zoals 
gebruikelijk. 

Wat zijn de krijgskansen voor de aangevallen Republiek 
der Verenigde Nederlanden? Die zijn aanvankelijk rede
lijk. Het Franse leger heeft door emigratie en zuivering 
een tekort aan ervaren officieren. Wel tracht men deze 
leemte aan te vullen met verdienstelijke onderofficieren, 
maar zij missen de theoretische kennis, de krijgskundige 
knowhow. Daarentegen zijn zij ervaren troepleiders, in 
tegenstelling tot de officieren, die met "de troep" weinig 
contact hadden buiten de actuele gevechtssituatie. 
Evenals in onze 80-jarige oorlog de gecommiteerden 
te-velde en ook nu, in staten met partij-dictatuur, zijn 
aan de legers commissarissen toegevoegd met contrô-
leerende (en liquiderende) macht over de bevelhebbers, 
gebonden aan een achterban, welke alleen overwin
ningen eist, dan wel de hoofden van hen, die daarin 
faalden. Dit noopt de bevelvoerders tot uiterst voor
zichtig handelen, vaak in strijd met het élan dat het 
nieuwbakken officierskorps toont om de nieuwe status 
van haar voormalige onderofficiers-leden waar te maken. 
Hier tegenover stellen de aangevallenen betrekkelijk 
kleine, dure, vaak goed geoefende en soms goed aan
gevoerde beroepslegers van huurlingen uit binnen- en 
buitenland. Nationale legers zijn het niet evenmin trou
wens als in het begin de Franse. Men is er zuinig op. 
Verliezen zijn moeilijk te vervangen. De spelregels van 
de oorlogsvoering worden keurig in acht genomen als 
bij een schaakspel. Het treffen op korte afstanden, met 
nog gebrekkige vuurwapenen en de daarmede verbon
den moeizame manoeuvres eisen precisie. 

BEKNOTTE DEFENSIE, ZONDER OPZET 

In Februari 1973 bestaat de landmacht der Nederlanders 
uit 16.000 man, verdeeld over onvoltallige eenheden. 
Onder het aktieve opperbevel van de bekwame Erfprins 
van Oranje wordt door werving een uitbreiding van 40% 
verkregen, helaas met goeddeels ongeoefende troepen. 

Dit is een door de nood gedwongen veel te hoog tempo, 
waarvoor de daarvoor verantwoordelijke politici hun po
litieke verantwoordelijkheid niet opeisen. De opperbevel
hebber krijgt alleen beperkte bevoegdheden over het 
veldleger (2/3 der krijgsmacht), geen enkele zeggen
schap over de "linies" en "versterkingen" (nodeloos 
bezet door 1/3, maar leuke politieke twistpuntjes). Een 
lichtpunt is, dat het grote aantal buitenlandse huurlingen 
voorkomt, dat het veldleger ook nog ééns politiek wordt 
geïnfiltreerd, wat de gevechtskracht uiteraard tot nul zou 
reduceren. In het Franse leger worden politieke beschou
wingen en debatten niet aangemoedigd, veeleer hebben 
pogingen daartoe liquiderende gevolgen. 
Voor de Nederlanders verloopt de strijd aanvankelijk 
gunstig. De Franse bevelhebber, Dumouriez, tracht door 
een snelle opmarsch een vereniging tussen Hollanders 
en Engelsen te voorkomen, maar dreigt te worden om
gaan wegens de Oostenrijkse overwinningen bij Neer
winden (bij Tienen) en Aldenhoven (bij Jülich). Hij vlucht 
tot in Noord Frankrijk en riskeert zijn hoofd. 

DE FARMACEUTISCHE MAATSCHAPPIJ 

Reêrshemius en Muller zwijgen in hun Liber prescribendi 
in alle talen, inclusief potjeslatijn, over de maatschap
pelijke facetten van deze periode. Gelukkig is er te 
Utrecht een apotheker, Hendrik KEETELL, die op de 
achterkant van recepten een dagboek bijhoudt. Deze 
KEETELL is te Utrecht gestorven op 4 april 1845 in de 
ouderdom van 84 jaren en zal dus omstreeks 1761 zijn 
geboren. Tussen 1750 en 1770 vond ik geen vermelding 
daarvan in de doopregisters, evenmin een huwelijk tus
sen 1780 en 1790 in de huwelijksregisters. Vanaf 1769 
komt zijn naam niet voor als koper of verkopers van 
onroerend goed. Wel staat er in het "Register op de 
10e penning" een Theodorus Henricus Keetell, Med. 
Doctor, Nieuwe Gracht, Wijk C (Wijk Fortuin), dit vol
gens de herziene indeling na de bezetting. Inwonend zijn 
Theodorus (zoon), Jacob Timmens en Maria van der 
Vorst, verder Maria Breeveld, meid. Hij is kennelijk niet 
de Jan Keetell, die op 29 augustus 1791 "sig aangegeven 
om door het Collegium geëxamineerd te worden", die 
op 14.9.1791 tentamen aflegt. 

Helaas vermeldt het-notulenboek van het collegium geen 
voornamen. In 1776 wordt bij de kascontrole al een "Ke
tel" genoemd, in 1779 een "Ketell", 1781 "Ketel", 1783 
"Ketell", in 1785 een "Keetell" als gecommitteerde voor 
de rekeningencontrôle. Is hij een apothekerarts, die (zo
als de Amsterdamse apotheker Lutterot) zijn eerste voor
naam liet vallen? In ieder geval, het dagboek stamt uit 
de verzameling van wijlen apotheker Stevens en kwam 
door de speurzin van Jhr. Beeldsnijder van Voshol in 
handen van Dr. P. J. Vermeulen, in leven archivaris der 
provincie Utrecht, die het door publicatie in tijdschriften 
aan de vergetelheid ontrukte. 

Het geven van persoonlijke, sociale beschouwingen is 
in de tijd van Keetell nog niet gemeengoed. Zijn dag
boek is vooral het relaas van iemand, die gefascineerd 
berichten vertaalt in spelden, die men op de oorlogskaart 
vastprikt. In een dergelijke situatie is men zelfs nu daar-
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toe geneigd. Hoe loopt het front en wat is onze toekomst? 
Zorgvuldig tekent hij alle legeronderdelen aan, die 
Utrecht binnenkomen en verlaten, wie bestuurlijk stijgt, 
wie daalt. Over zijn huiselijk leven: niets. 
Binnen de opzet van deze schets is alleen plaats voor 
grepen uit dit dagboek ter aanvulling en illustratie. De 
nauwkeurige en gedetailleerde berichten omtrent troe
penverplaatsingen en wijzigingen in het landsbestuur 
konden daarom geen plaats vinden, zelfs niet bekort. 
Keetell opent zijn dagboek op 1 januari 1793 met een 
samenvatting der voorafgegane gebeurtenissen. Hij stelt 
vast, dat na het "uiteenjagen in 1787 door de troepen 
van Z.M. den Koning van Pruisen van de z.g. patriotten 
de eensgezindheid niet was hersteld". In 1792 verwachtte 
men oorlog "wegens de actie der emigranten, der naar 
Frankrijk uitgeweken patriotten en de bekende Fransche 
neiging om de rijke Bataafsche republiek en de Oosten-
rijksche Nederlanden aan de Fransche kroon toe te 
voegen. Minder kortzichtige patriotten dan oppervlakkige 
meeschreeuwers bleken het gevaar daarbij van een 
volledige ondergang van onze gewesten in te zien". 

DE WAARHEID DAAGT 

Hij opent het jaar 1793 met de vermelding van een 
Pasquil over nieuwe constitutie en over beledigende ge
schriften. Op 21.1.1793 vermeldt hij de dood van Koning 
Lodewijk XVI van Frankrijk. 1 Februari volgt dan de 
oorlogsverklaring van de Fransche republiek aan Stad
houder Prins Willem V maar niet aan het volk, dat wordt 
opgeroepen diens "juk" af te werpen. Embargo op alle 
Hollandse schepen in Franse havens. 
10.2.1793: Manifest van het pacifisten-comité om geen 
weerstand te bieden aan de Fransen wegens te ver
wachten schade en nadeel voor de nering. Men aan
vaarde hun helpende hand. 's Nachts blijkt op de deur 
van een pastorie (met anti-Franse pastoor) een galg te 
zijn geklad. 16-2-93: Franse troepen rukken de republiek 
binnen. 

18-2-93: Levendige paardenmarkt. Veel boeren nemen 
dienst om de mooie uniform. Dumouriez eist vergeefs 
van zijn "goede vrienden HoogMogenden" dat zij de 
Prins-Standhouder zullen afzetten. 
20.2.93: Bombardement van Breda: 80 huizen bescha
digd, 1 burger dood, 2 gewond. Paniek onder de jonge, 
onervaren soldaten, waardoor 60 deseurteurs, waarna 
capitulatie onder vrije aftocht. Stadsregering vervangen 
door 20 Fransgezinden als noodregering. 
2.3.93: Luitenant-Generaal Bedaulx (85 jaar!) weigert bij 
herhaling Geertruidenberg over te geven, laat de straten 
opbreken om bommen te doen smoren, verdrijft door 
een uitval de beleggers en vernielt hun belegerings-
geschut. In Utrecht waait 's nachts de tent om van de 
Franse comédie, die rustig mag blijven doorspelen. 
29.3.93: De Fransen zijn tot voorbij Bergen, Mechelen, 
Gent, Brugge en Ostende teruggeslagen. In Breda en 
het nu ook gevallen Geertruidenberg houdt het Bataaf
sche Legioen, 2450 man Nederlandse emigranten, w.o. 
de in Utrecht beruchte Ondaatje, onder Franse vlag 
stand. 

Pro-Franse aktiegroepen slaan 's nachts de ruiten in van 
Prinsgezinden, halen borden weg en molesteren alleen
lopende andersdenkenden. De politie maakt snel en 
doeltreffende een einde aan deze aksies. 5.5.93: Be
lasting op vermogen van 1 % . 
De krijgstocht heeft 26% der mensen 1 1 % der paarden 
aan het veldleger gekost aan verliezen. De nu aangeko
men Engels-Hannoveriaans-Hessise troepenmacht blijkt 
helaas van geringe gevechtswaarde, is niet homogeen 
georganiseerd en wordt aangevoerd door de daartoe 
weinig bekwame Duke of York. Hij komt prompt in 
voortdurend conflict met de bekwame en doortastende 
Erfprins.van Oranje, die met zijn veldleger nu het cen
trum vormt. Links van hem opereren de Oostenrijkers 
onder de aarzelende Prins van Saksen Coburg, die het 
oog gericht moet houden op het voor hem veel belang
rijker Beieren en Italië. Zijn zij dus geneigd het zwaarte
punt in Oostelijke richting te leggen, de Britten intresse-
ren zich vooral voor kust, havens en zeeverbindingen. 
Tegen de Nederlands-Britse macht van 50.000 man staat 
Pichegru met 72.500 man en 306 kanonnen, aangeleund 
aan het Sambre-Maasleger onder Jourdan, dat de 100.000 
man Oostenrijkers in N.O.-richting zal aanvallen en 
oostelijk afdringen. Opperbevel heeft de geniale Minister 
Carnot, ontwerper van het aanvalsplan en oppermachtig 
door het schrikbewind. Op mensenlevens behoeft niet 
meer te worden gelet, daar verliezen onder dwang wor
den aangevuld. Keetell noteert dan ook op 1.1.94: "Het 
ontbrak de Hollanders niet aan moed of cordaatheid, 
ook niet aan kunde, maar aan volk. De vijand had juist 
een menigte aan volk en 1.200.000 man lotelingen onder 
de wapenen". Wat Keetell ontgaat is, dat er een nieuwe 
factor ten gunste der Fransen is opgetreden. De vech
tende troepen hebben "la nation" ontdekt, het vader
land, dat als idool meer kan verenigen en inspireren dan 
abstracte beschouwingen, hoe fraai verpakt ook in leuze 
en symboliek. 

Juli 1794: Voortdurend toenemende ondermijnende pro
paganda. "Wegens de krijgstegenslag is Holland moe
deloos, Engeland lusteloos en de Keizer krachteloos". 
In Utrecht loopt de propaganda via 29 "leesgezelschap
pen", elk van meer dan 100 leden. Zij worden weinig 
gehinderd. Het jaar 1794 wordt ook voor A. H. Muller in 
Amsterdam een rampjaar. Op 16 September sterft zijn 
jonge vrouw. Het huwelijk bleef kinderloos. 

VAN SOCIAAL GEBEUREN TOT NATIE 

In Frankrijk is het schrikbewind afgezet, waartoe het 
verminderen van de militaire druk heeft medegewerkt. 
Onder stijgende intresse van de krijgsmacht gaan so
ciale en nationale stromingen nu samen als natie een 
fase van stabilisatie in. Voor de Nederlanden betekent 
het nieuwe jaar er een van capitulatie en beginnende 
horigheid. 

In Januari 1795 heerst er strenge vorst, die ondanks 
stukzagen van het ijs de inundaties en daarmede de 
linies waardeloos maakt. Ondanks dapper verzet zwich
ten de Staatse troepen voor Pichegru. Het is evenwel 
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onjuist, dat hij daarbij "Wat nu?" zou hebben uitgeroe
pen. Hij was Franstalig. 
Utrecht capituleert onvoorwaardelijk. De deuren van 
gevangenis en tuchthuis gaan open en de tuchthuis
vader wordt mishandeld. De leesgezelschappen verkla
ren zich tot Volkssociëteiten, men draagt tricolorestrik-
ken om mishandeling door vrijheidslievenden te ontgaan 
en in naam van deze vrijheid wordt op straat geld afge
perst. Een "patriottisch" lied vervangt op het Dom-caril
lon het Wilhelmus, als samenbindend element even ge
vaarlijk als de persoon van een Prins-stadhouder. De 
laatste is uitgeweken naar Engeland. Dan arriveert het 
eerste bataillon Fransen, "gewapende zwervers zonder 
kousen of sabels, allerlei mutsen op en met dekens om 
't lijf". Het plundert nagenoeg de winkels en betaalt met 
assignaten. Dit zijn "Créances assignés", vorderingen 
op door de Franse staat via decreet en wet toegeëigend 
bezit van kerk en particulieren. Dit nieuwe bezit is reeds 
lang geleden al weer verkocht door onbekwame of gre
tige administrateurs tegen door inflatie nu snel in waarde 
dalende assignaten. 

IN DE NEDERLANDEN WORDEN BELASTINGEN 
ALLEEN OMGAAN 

Utrecht heeft zich al gedekt tegen de bezetting. De 
meeste burgers kochten al een oude matras en deken, 
die zij nu moeten afstaan ter legering van de troepen. 
De winkeliers sluiten ter verdediging tegen "betaling" 
met assignaten. De boeren blijven met boter en kaas 
weg van de markt. De burgers krijgen elk 2 man inge
kwartierd, o.a. van "Carmagnolen", "gepreste dieven en 
vagebonden". De Vrijdagse erfhuizen worden gestaakt 
wegens kans op confiscatie. Uit de leesgezelschappen 
wordt een stadsbestuur gevormd onder de gesjeesde 
theologiestudent Permà. Als eerste vordering wordt het 
land opgelegd: 

Koorn: 200.000 quintalen 

Hooy: 5.000.000 rantsoenen à 15 pond 

Stroo: 200.000 rantsoenen à 10 pond 

Haver: 5.000.000 schepels à 10 pond 

Ossen: 12.000 stuks binnen 2 maanden 

Ossen: 400 stuks binnen 24 uren 

150.000 pantalons 

200.000 hemden 

50.000 hoeden 

20.000 laken rokken 

20.000 vesten 

40.000 gebreide broeken 

20.000 paren laarzen 

150.000 paren schoenen. 

De Utrechtse vroedschap, "Comité revolutionair" be
staat nu uit een verlopen proponent, een werkeloze, een 
kousenverkoper, een kruidenier, een herbergier, ge
assisteerd door een ambtenaar-secretaris. Een collecte 
voor winterhulp brengt ƒ 2139.138 op. 
Men haast zich om familiewapens te verwijderen van 
kerkbanken, borden en grafzerken wegens de gelijkheid. 
Het algemene kiesrecht wordt beperkt tot "leden" der 
patriottenpartij, ongevaarlijken en medestanders. 
De redacteur van de Utrechtsche Courant wordt wegens 
het publiceren van een (waar maar onaangenaam) oor-
logsbericht gevangen gezet. 
Economisch wordt de druk snel merkbaar. In het voor

jaar oorlogsschatting van f 100.000.000,— gemunt geld 
en blijvend onderhoud van 30.000 man Franse troepen. 
Franse en Oostenrijkse leningen betalen geen rente. 
Behalve medailles moet alle goud en zilver "vrijwillig" 
worden ingeleverd. Anjers en andere bloemen mogen 
niet worden gedragen. Er komt registratieplicht voor 
gasten bij burgers en herbergiers, rookverboden, kleed-
jesklopverboden, vuil- en puinstortverboden, bezit van 
wapens en munitie is verboden, tijdstippen van onder
trouw beperkt tot één weekdag, nieuwe goud- en zilver-
kleur, doodstraf voor vrijheidsstrijders, zware straffen 
op Oranje- en staatsgezinde leuzen en liedjes. Desal
niettemin steekt een aantal Engelandvaarders over, uit 
voormalige legerkringen reeds vanaf Bremen 2200 man, 
in een enkel onderdeel. Vermogensheffing 5% van alles 
boven f 50,—, betaling klinkende munt. Op aardappel-
aanvoer boven 70 zakken staat nu een flinke premie. 
In deze roerige tijd hertrouwt te Amsterdam apotheker 
A. H. Muller op 8 juli 1795. Hij is nu 37 jaar. Zijn bruid, 
CHRISTINA MARIA GESELAAR is 19 jaar, dochter uit 
het eerste huwelijk van CASPAR HENDRIK GESELAAR, 
die in 1788 is hertrouwd met Catharina Arens, Weduwe 
van Barend Wijten. 

NEDERLAND ONTDEKT (WEER) 
EEN EIGEN GESCHIEDENIS 

In 1796 telt Nederland 1.880.463 inwoners, die dat jaar 
weer van inkomen en vermogen eerst 1%, dan 2% 
moeten afstaan. Geen erediensten meer of klokgelui. 
Wel worden alle maatregelen tegen regenten ingetrok
ken. Algemene dienstplicht wordt ingesteld en in het 
volgende jaar worden alle universiteiten behalve Leiden, 
alle academies, behalve Groningen, Harderwijk en Breda, 
alle gilden, ambacht- en neringcorporaties inclusief hun 
gildewetten opgeheven. Er is nu een Baataafsche Repu
bliek gevestigd verdeeld in departementen, Bataafsch 
wegens de nostalgische hang der Franse heersende par
tij naar (pseudo-) historische folklore. Als voorlopig 
laatste stuiptrekking van een eervol martitiem verleden 
wordt de zeeslag bij Kamperduin gestreden door de 
bekwame vice-admiraal Winters. Het is niet onmogelijk, 
dat hem door het Comité voor Marine te Den Haag op
zettelijk gegevens zijn onthouden. De uitslag was ramp
zalig. Van de 16 Bataafse linieschepen moesten er 9 
zich overgeven en de Bataven verloren 1200 doden en 
gezonden tegen geen enkel Engels schip. Winters zelf 
raakte in krijgsgevangenschap. In 1798 nieuwe maten, 
gewichten, muntslag, belastingen, vergaderverbod, her
verdeling van kerkgebouwen, ontnemen van eigendom
men aan vluchtelingen, wederom verbod van gilden, fa
miliewapens en andere distinctieven. December: weer 
5% inkomsten-, 4% vermogensheffing, dan nog eens 1 % 
inkomstenheffing. 

Toch zitten REÊRSHEMIUS & MULLER niet bij de pakken 
neer. Johann Rudoplh begint een aantekenboekje: "Al
gemene nuttige voorschriften te vinden in de Oecono-
mische Courant óver den jare 1799" dat hij later voortzet 
als "Voortgezette huismiddelen volgens de Oecono-
mische Courant". De recepten, die hij overneemt, vor-
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men een aanwijzing van wat hij voor zijn apothekers-
practijk nuttig heeft geacht: 

Uitmuntende Inkt, die nooit schimmelt of geel wordt 
(No. 1) 
Om bevrozen leden te herstellen (No. 4) 
Tegen Likdoorns of Eksteroogen 
Tegen de Tandpijn (No. 4) 
Tegen scorbuut (N.B.: Kinapoeder op het tandvlees, veel 
citroenen gebruiken met schil-en-al wordt aanbevolen) 
Voortreffelijke Oog-Zalf (N.B. Rode praecipitaatzalf) 
Middelen om Vlekken uit zijden of wollen Kleederen te 
doen vg Kirschbaum. 

1. Uitgebeten vlekken (Tct. Benzoës in water) 
2. Lak, Olij of wagensmeer (Terpentijn) 
3. Vetvlekken uit fluweel (heet zand) 
4. Vlekken uit wol (eidooier) 
5. Inktvlekken (verdunde Spiritus vitrioli) 
6. Wijnvlekken (Verdunde Spiritus vitrioli waarna Olij 

van Wijnsteen) 
7. Vetvlekken (Spaansch krijt, pottebakkersaarde) 
8. Kwikvlekken uit tressen (Gouden dukaat er op leg

gen) 
9. Allerlei (Zeep van Oossegal, ei, aluin, zout, Spaan-

sche zeep) 
10. Olij, Wagensmeer, Pomade, Zweet in wol, zijde, 

fluweel, zijden linten, ook in hoeden (vloeistof van 
witte spiritus, zout, terpentijn) 

Brandwonden 
Vlooien van honden 
Boter lang goed houden (Keukenzout, suiker, salpeter) 
Onschadelijk maken van rupsen (Extract Herba genistic 
in kokend Aqu 
Om groote Knol-Selderij struiken te bekomen 
Hoe men uijens van verbazende groote kan teelen 
Verzagtende smeering voor de Takken of Aambeien 
Uitmuntende Balsem ter genezing zo van inwendige als 
uitwendige kneuzingen en wonden 
Om Perziken, Druiven en andere vrugten lang te be-
waaren 
Om de Melk voor het zuur worden en rotten te bewaaren 
Bijzondere manier van groene Erwten en Boonen in te 
leggen 
Middel tegen Kies en Tandpijn 
Middelen tegen het zuur der jonge kinderen (2 recepten) 

De achtergronden van de 2e Coalitie-oorlog ontgaan 
Keetell blijkbaar. Wel volgt hij oplettend de landing van 
Engelsen en Russen en het verloop van de strijd, waarbij 
de gehele te Nieuwendiep liggende Bataafse vloot (8 li-
nieschepen, 3 fregatten, 1 kotter) met haar personeel 
overgaat naar de Engelsen en daarmede naar de Prins. 
In Utrecht brengt de collecte voor Noord-Holland nog 
maar ƒ 949,14 op. 

VAN HET OUDE COLLEGIUM NAAR DE NIEUWE 
COMMISSIE 

In Amsterdam vergadert het Collegium medicum de laatste 
maal op 27.2.1798 en is dan opgeheven. In haar plaats 

komt een Commissie van Geneeskundig toeverzicht. 
Subcommissies uit haar midden voorzien in het afnemen 
van de_ examens voor apothekers en -bedienden en het 
visiteren van de apotheken. De strijd tegen onbevoeg
den begint. Ook in de Bataafsche republiek begint de 
fase van Consolidatie en restauratie vanuit Frankrijk 
door te werken. 
Onbevoegden zijn er maar al te veel gekomen: "dro
gisten, kruidenwinkeliers, kruidtellers, hoefsmeden, mag
netiseurs, scherprechters, kasjesloopers, paardenmees-
ters, kwakzalvers, piskijkers, astrologisten, horoscoop
trekkers" worden met name genoemd. Geheimmiddelen 
mogen pas na goedkeuring door het comité worden 
aangeprezen en afgeleverd, als geschikt voor genezing 
van ziekten en gebreken, dit reeds in 1799. 
"Post-graduate" applicatiecursussen worden ingesteld, 
in Amsterdam bij Prof. Vrolik, in 1800, 1801 en 1802. 
Zowel Reêrshemius, diens leerling W. J. Docter, A. H. 
Muller en diens leerling J. Samsom laten zich inschrijven, 
evenals Tobias Johannes Lutterot, zoon van de leer
meester van Reêrshemius. 

In maart 1800 weer heffingen, 3% op vermogens, 5% 
inkomsten over 1799. Nieuw belastingssysteem, onge-

,veer 4/3 hoger. Alle onroerende goederen, luxepaarden, 
dienstboden, zout, zeep, tabak, koffie, thee, suiker, wijn, 
sterke drank, fruit, rum, arak, wijnazijn worden nieuw of 
zwaarder belast naast heffingen op goederenwaag, 
graanmeten, import, export, lossen van schepen, zegelen 
van stukken, collatérale successie, veehandel. Gelukkig 
zijn er telkens weer feesten, herdenkingen en parades. 
Mede gezien het groeiende verzet streeft het bestuur 
naar verzoening tussen Prinsgetrouwen en patriotten. 
Ook zit er vrede in de lucht, al is het maar tijdelijk. Er 
wordt onderhandeld in Amiens en de Erfprins van Oranje 
gaat naar Parijs. 

VREDE, MAAR VAN AMIËNS 

De vrede van Amiëns geeft een korte adempauze en 
ontketent een wilde actiën-handel. In dat jaar 1802 weer 
een "vrijwillige" negotie van ƒ 30.000.000,—, plus 1/2% 
vermogensheffing boven ƒ 25,— bezit plus 2% van de 
Inkomsten. Het volgende jaar gaat de oorlog weer door 
en wordt embargo gelegd op de Nederlandse schepen, 
weer vrijwillige negotie, belastingverhoging met 10%, 
vermogensheffing, dienstplicht. 
In Utrecht worden de melkrantsoenen der burgers ge
vorderd voor de zitbaden, die Generaal Viëtor moet ne
men wegens zijn aambeien. Geruchten over een invals-
poging in Engeland wekken hilariteit en spot. Er worden 
talloze platbodem-binnenvaartuigen voor gebouwd, maar 
naar men hier weet is het varen naar Engeland niet zo 
erg eenvoudig. 

In 1804 noteert Keetell, die "alle revoluties in Frankrijk 
niet meer kan volgen" uit het tijdschrift "Janus": "Zo 
zoetjes en zachtjes aan na het oude". Naast de extra
vagante eisen van Generaal Marmont besteedt hij veel 
aandacht aan het enorme kamp van Zeist, dat veel toe
risten trekt. Het is aardig hier even bij stil te staan. 
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HET KAMP VAN ZEIST EN DE PYRAMIDE VAN 
AUSTERLITZ 

Het enorme Kamp van Zeist bestond uit onafzienbare 
rijen tenten, later barakken, tussen tuintjes, boschjes, 
figuren uit heiplaggen, vazen en andere ornamenten. 
Vanaf de hoofdingang liepen de rangen op. Het verst 
verwijderd waren de hoogste officieren en was bezoek 
minder welkom. Annex waren een menigte van herber
gen en kroegen, een Haagsch en een Hollandsch koffie
huis, winkels, 'winkeltjes en kramen met luxe- en ge
bruiksvoorwerpen. Venters, kramers, marketenders, ar-
tisten in menigte, dooreenwoelend met een voortdurende 
toeristenstroom. Er was een Fransche comédie, er waren 
ruiters, koorddansers te zien, muzikanten, orgel- en 
lierdraaiers te horen. Bezienswaardig was de bakkerij 
met 5 ovens voor telkens 280 broden in ieder. Militairen 
van elke rang bouwden aan een monument, de pyramide, 
later "van Austerlitz" geheten. 

Het dienstrooster was: 

8.00: ontbijt. Do. Za.: Divisieoefeningen 

10.00: brandewijn e.a. alcoholica. Ma. Wo. Vr.: idem met artillerie 

11.00: Begin der exercitie. DL: Generale oefening 

16.00: Middagmaal. Zo.: idem met parade 
18.00: Vrij van dienst. Generale: Infanterie, Artillerie en 

Cavallerie. 

De toeristen kwamen in het algemeen per schip vanaf 
Amsterdam naar Utrecht. Vanuit Utrecht liepen dan da
gelijks: 

Vanaf de Bakkerstraat tot 4 wagens tegelijk, vracht 
p.p. 30 stuivers 
Gildbrug ten minste 1 wagen 20 stuivers 
Willekeurige plaatsen boerenwagens, per wagen 4 gulden 
Tot Zeijst een schip, gehele schip 6 gulden of p.p. 1 
schelling. 

In 1805 wordt de nieuwe eenheidsstaat, versmelting van 
oude en nieuwe vormen, afgerond tot een monarchie, in 
dit geval een keizerrijk. 
Keetell begint vast te stellen, dat "Zo zoetjes en zachtjes 
na het oude" nu wordt tot "zo haastig en driftig na het 
oude". In Frankrijk is er weer een monarchie. In Neder
land is er een raadspensionaris, die zich gedraagt als 
een stadhouder en is het wachten op de Prins, naar 
Keetell's mening. De patriotten zijn razend maar machte
loos. De belastingen zijn weer verhoogd en het bezit 
van biljarts, het dragen van haarpoeder en kopen van 
speelkaarten kost belastingpenningen. Koffie, thee, bo
ter en wat al niet is alleen "zwart" te koop. 

REÊRSHEMIUS & MULLER STEKEN DE KOP WEER OP 

Desalniettemin blijken Reêrshemius & Muller het belen
dende pand aan te trekken, mogelijk om de ruimte van 
de "kassije" te compenseren. Groot is het pand niet, dat 
rechts (van voren gezien) aan de apotheek grenst: een 

kelder (sous-terrain) met keuken en geheim gemak. 
Daarboven een kamer met stookgelegenheid (trekt slecht 
wegens de hoge kerk) waarachter een gangetje. Aan de 
straatzijde 3 smalle, hoge ramen met luiken, naar binnen 
vouwend. Een verdieping met wéér een kamer en gange
tje met raam, door een meterbreedte goot gescheiden 
van de kerk. De verdiepingen zijn door smalle wentel
trappen verbonden. Vanaf de bovenverdieping valt met 
een ladder een lange, smalle vliering, voorzien aan de 
voorzijde van een dakkapelletje en hijschtoestel, te be^ 
reiken. Een raam (straatzijde) was éérst toegangsdeur. 

Uit de huurgegevens blijkt: 

vóór 1799-1800 bewoner D. Huis, huur f 220,— per jaar 
(ƒ 55,—/kwartaal) 
1800-1802 idem ƒ 250,— per jaar (ƒ 62,50/kwartaal) 
1802 bewoner insolvabel, contract zonder vergoeding 
ontbonden 
1802 bewoner Wed. Meijers ƒ 250,— per jaar (ƒ 62,50/ 
kwartaal). Bewoonster betrekt het pand niet, vertrekt 
naar elders. 
1802-1802 bewoner Gerrit Smeengh ƒ 250,— per jaar 
(ƒ 62,50/kwartaal) 

Vanaf 1805 blijkt uit de huurverantwoordingen: 

3.1.1805 Gerrit Smeengh huur ƒ 62,10 Reêrshemius & 
Muller f .100,— 
2.5.1805 Gerrit Smeengh huur f 62,10 Reêrshemius & 
Muller ƒ 100 — 
1.1.1805 Reêrshemius & Muller ƒ100,— en ƒ62,10 
1.11.1805 Reêrshemius & Muller ƒ 100,—en ƒ62,10 

Deze wijze van verantwoording loopt door tot het einde 
der administratie in 1807, zodat het pand blijkbaar om
streeks Mei 1805 is bijgetrokken. 

BEJAARDENZORG IN DE 18E EEUW 

Wie is deze GERRIT SMEENGH. Hij is geboren te Wil-
dervank, emigreerde met zijn vrouw, Titia Adriani, en 
gezin naar Amsterdam. In 1805 zijn de beide zoons 22 en 
15 jaar. De oudste gaat naar zee. De jongste is in dat 
jaar juist oud genoeg om een opleiding tot Apotheker te 
volgen. Dat hij dan het ouderlijk huis verlaat kan reden 
zijn geweest om een kleiner huis te zoeken, waarom de 
ouders verhuizen naar de Gravenstraat, dus vlak bij. 
Vader Smeengh overlijdt al op 11.6.1806. Mogelijk was 
zijn gezondheidstoestand dus mede bepalend voor deze 
ontwikkeling. De vestiging van zijn zoon JOHANNES 
BERNARDUS SMEENGH is weer een te fraai staaltje 
van combinaties om niet te vermelden. 
Hij slaagt voor zijn apothekersexamen te Amsterdam op 
3.2.1818 (Admissie 4.8.1818). Inmiddels is hij al gevestigd 
aan de Nieuwendijk, Hoek Kolksteeg (194, daarvóór 
L 335 en L 118) in 1817 en getrouwd met CATRINA AN-
TONETTA DE RUYTER op 5.11.1817. Zij is dan 20 jaar, 
haar moeder, Helena Tonhouten uit Gouda trouwde met 
haar vader, Antony de Ruiter, die (inmiddels) overleden 
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is, waarna zij hertrouwde met Laurens Theodorus Wijs, 
wonende aan de Plantage. Een 6 jaren oudere broer van 
Catrina Antonetta, HERMAN, is drogist aan de Zeedijk 
bij de Capelsteeg. Daarvóór had hij een winkel in de 
Weesperstraat. Nu is deze broer getrouwd op 2.3.1810 
met GESINA HOMMES, geboren in Hindelopen. Haar 
vader SJOERD HOMMES woont op de Nieuwendijk, 
hoek Kolksteeg en staat nu blijkbaar dit pand af voor 
vestiging van SMEENGH. 

APOTHEKER EN POËZIE 

Farmaceutisch blijft de maatschappij in beweging. In 
1805 verschijnt de PHARMACOPOEA BATAVA, gewaar
merkt door P. J. Groen van Prinsterer. 
De tijdsomstandigheden laten MULLER niet onberoerd, 
hoewel hij overkomt als een wat introvert mens, maar met 
wetenschappelijke en artistieke inslag. Enerzijds noteert 
hij in zijn Liber prescribendh 

"Tulp en Tegel zijn twee Doctoren 
die menig een in de ronde hebben doen smoren 
en als zij die Menschen geen raad meer wisten te geven 
Zijde d'Een wandelt met God en de ander zoekt het 
eeuwige leven" 

Een andere taal spreekt uit de aanhaling: 

"Clara dies Pouli, denctal bona tempera anni 
Si fuerint venti, désignât prallia Genti 
Si Nixet pluvira désignât tempora cura 
Si fuerint Nebulae per eunt animalia quaeque" 

Hij is er zelfs zo door getroffen, dat hij het tweemaal 
afschrijft. Verder: 

Neem de aanwas weg van ons verstand 
Bepaal de ziel bij haar verkregen kundigheden 
Zij kwijnt, is Geemlijk en te onvreden? Haar Eedele 
vrijheid kent geen Band 
En zou zij dan van de Aard ontslagen 
terstond verzadigd zijn van al wat immers de eeuwigheid 
te leren geven zal 
O neen! Zij ziet haar kennis dagen 
gestadig wasfen al de volgende Eeuwen door 
de oneindigheid strekt haar ten spoor 
de weetlust groeit oneindig aan 
maar tot hoe groten loop Zij eenmaal 
moog genaken 

Een prachtig rederijkersvers. Maar ook noteert hij: 

Onderscheid van graden tusschen de Amst: en Ba-
taafsche Hygrometer 

A. schaal Bataafsch 

Grad. 16 14 
20 17 
27 23 
36 31 

Op voordracht van Gerardus Vrolik, "Botan. Anat. Phy-
siol. et Art. Obstetric. Prof. in Athenaco lllustri Amstelo-
damensi, item Art. Obstetric. Prof. in Nosocom. Clinico" 
en lid der farmacopee-commissie wordt MULLER per 
1806 benoemd tot lid van de provinciale Commissie van 
Toeverzicht voor Noord Holland. Hij is dan 47 jaar. Deze 
Commissies zijn de voorlopers van het toekomstig 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de benoeming 
betekent dus erkenning en onderscheiding. 
Het is verder weer een bewogen jaar. De inflatie gaat 
verder, het roggebrood (volksvoedsel bij uitstek, waar
van de prijs als maat wordt gebruikt, als thermometer 
voor de economische temperatuur) stijgt zelfs 1 stuiver 
per 6 $ in prijs, zout 10 duiten per maatje. Oude maten 
en gewichten zijn afgeschaft, zonder dat er direct nieuwe 
beschikbaar zijn. De analfabeten onder de oude koren
meters worden zonder vorm van proces op straat gezet. 
Bij decreet is de Bataafsche Republiek omgezet door 
Napoléon in een Koninkrijk Holland, waarvan zijn broer 
Louis Napoléon de troon bestijgt. Inspraak was er van 
de Republiek-zijde niet bij. 

14 Dagen later mag en wordt deze verandering plechtig 
aan Napoléon verzocht, en minzaam achteraf toegestaan. 
De civiele lijst bedraagt ƒ 1.500.000,— benevens 
ƒ 500.000,— uit domeinen. Wel moet in 1807. wegens de 
nog steeds stijgende roggebroodprijs de belasting op 
rogge van ƒ 46,— tot ƒ 22,— worden gereduceerd. 

APOTHEKER EN VERZEKERING 

Ook in de farmaceutrische wereld werken inflatie en 
veranderingen ten ongunste door. Zo zijn de weduwen-
en knechtenbossen opgeheven en daarmede een goed 
werkende onderlinge ziektekosten- en begrafenisverze
kering. Een der oudste bestond in Groningen reeds in 
1616. Behalve entreegeld werd 3 stuiver per week "pre
mie" betaald. In 1807 wordt door een invloedrijk zaken
man geschreven in een brief naar een relatie. " . . . Of 
steld, gelijk hier dikwijls voorvalt, een Bediende of 
Knegt, dien men na getrouwe diensten aan een Brood
winning of Ampt & Ca wil helpen, door eenig uitschot, 
komt die man binnen korten tijd te sterven, is men zijn 
geld kwijt, daar hij na aparentie niet genoeg heeft kun
nen winnen om iets weder te geven: zijne nablijvende 
Weduwe of Kinderen geraken hier door in ongelegen
heid 

Uit deze en soortgelijke overwegingen zal de Levens
verzekering ontstaan, zodra weer voldoende waardevast 
geld beschikbaar komt. Nodig is verder de mogelijkheid 
tot schatten van het risico en hiertoe weer inzicht in de 
•gezondheidstoestand van de candidaat-verzekerde. Het 
is geen wonder, dat men zich daartoe wendt tot de 
apotheker, die frequenter dan de (dure) doctor medi-
cinae pleegt te worden geraadpleegd. Op grond van aard 
en omvang van het geneesmiddelengebruik, ook dat bij 
zelfmedicatie, kan hij bereid zijn om, met toestemming 
van de patiënt, desgewenst een verklaring af te geven 
van positieve aard, zoals: 

"De ondergetekende verklaart met deese dat de Heer 
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Teunisz tans gesond is en een gesond lighaams gestel 
heeft. 
Amsterdam, 25 Aug. 1808. 

w.g. Henr. Baak 
Apothecar' 

VOOR APOTHEKER REÊRSHEMIUS VALT HET DOEK 

Op 23.1.1808 overlijdt ANNA REÊRSHEMIUS geb. 
SCHOONENBERG in de leeftijd van 62 jaar. Haar man 
volgt haar, op 19.3.1809, 74 jaar oud. 
Volgens gebruik trouwt hun dochter, nu wees, LOUISA 
MARIA nog hetzelfde jaar (11.9.1809) en wel met de 
timmerman en makelaar GERRIT KLEYN die aan de 
Lauriergracht bij de Princengracht woont. Het paar gaat 
wonen aan de O.Z. Achterburgwal bij de Barndesteeg. 
8 Jaren later zal een dochtertje, MARIA, worden ge
boren. 
Apotheker A. H. MULLER blijft achter met zijn vrouw en 
zijn moeder SOPHIA MULLER geb. REÊRSHEMIUS. 
Deze moeder is na de uitbreiding in 1805 komen inwo
nen. Op 18.7.1805 vond ik een attestatie in Amsterdam 
als afkomstig uit Steen (?) en woont zij eerst aan de 
Prinsengracht, in afwachting wellicht tot het doorbreken 
van de scheidingsmuur e.d. Ook moeder MULLER zal de 
bevrijding niet meer meemaken. Op 3 mei 1811 overlijdt 
zij aan "waterzucht" in de ouderdom van 86 jaren. Zij is 
ook na de dood van haar man Ned. Hervormd gebleven 
en wordt begraven in de Eijlandenkerk. Het echtpaar 
MULLER blijft alleen achter. Voor MULLER lijkt een car
rière te zijn weggelegd. Nadat bij decreet van 9.7.1810 
het Koninkrijk Holland bij Frankrijk is ingelijfd staat 
Muller in 1812 op de voordracht als lid voor de Com
missie "pour l'examen et la réception des pharmaciens" 
samen met o.a. A. d'Ailly. 

WAAR BLEEF DE "DEFTIGE TAK"? 

Zijn neef, Ds. A. Th. REÊRSHEMIUS heeft na 11 jaren te 
Amersfoort te hebben gestaan in 1800 een beroep aan
genomen naar Monnikendam, waar zijn'schoonfamilie 
een stevige achtergrond heeft in de locale verhoudingen. 
Zijn schoonvader, DANIËL ARBMAN D. Zn. was Secre
taris van Monnikendam. Na hun overlijden zijn zowel zijn 
lijk als dat van zijn schoondochter ANTJE ARBMAN geb. 
BRANDS (uit de burgemeestersfamilie), ter definitieve 
begrafenis naar Monnikendam vervoerd, zo groot is hun 
binding met die stad. Haar man en weduwnaar, DANIËL 
ARBMAN Jr. wordt in 1811 benoemd tot burgemeester 
van Monnikendam. In datzelfde jaar komt er een predi-
kantenplaats vrij in Carolynensilt, een plaats in Oost-
Friesland niet ver van de Jever. Zijn heimwee wordt hem 
de baas en hij mobiliseert zijn relaties om te worden 
benoemd. Het is niet gering. Zelfs Baron Godert Alexan-
der van der Capellen (die van 1819 tot 1826 Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch Oost-lndië zal zijn) bemoeit 
er zich persoonlijk mee. Zijn verdere jaren zal Ds. A. Th. 
dan ook in Carolynensilt doorbrengen. Hij schrijft een 
vervolg op het handboek van zijn vader, dat hij, weinig 
origineel, als titel geeft "Ost-frieslândischer Prediger 
Denkmal, Nachtrag zu denselben, nebst einen doppelten 

Anhange", dat in 1823 te Leer bij Joh. Heinr. Block ver
schijnt. Zijn vrouw GESINA, geb. ARBMAN is al in 1819 
overleden. 

MULLER'S CARRIÈRE 

Men kan niet zeggen, dat Napoléon in deze gewesten 
algemene waardering geniet. Keetell noteert in Januari 
1813: "Wat raad nu! Napoléon's grootheid moest staande 
blijven, al zouden millioenen menschen tot den bedelstaf 
gebracht worden". 
Op 12 januari worden nog eens 350.000 man gevorderd, 
lichting 1814 en 100.000 uit de vier laatste conscripties, 
die waren vrijgeloot. 20 juni moeten alle paarden voor 
monstering worden aangeboden tegen 300-350 (gein-
fleerde) francs. 
Op 4 juni zijn er nog overwinningsberichten, dan worden 
de laatste nederlagen omgezet in de ineenstorting van 
het keizerrijk en Napoléon's val. Een gedichtje, onder 
een in koper gesneden portret van Napoléon uit de 
eerste jaren der 19e eeuw luidde (bij overlevering): 

"Neerland's geesler, menschen moorder 
Armoed zaaier, rust verstoorder 
Pest der Menschen, oorlogskweeker 
Ondier, gelddief, woordverbreker 
Landverrader, Godverzaker 
Echtverbreker, oproermaker 
O monster, voor de hel bekwaam 
Neem d'eerste letters, 't is Uw naam 

Geoefende puzzelaars zullen na enig zoeken ontdekken, 
dat de beginletters der regels van deze ietwat grove 
scheldpartij de naam "NAPOLEON" vormen. 

In Juni 1817 maakt A.H. MULLER een reis naar Gro
ningen, zoals uit zijn Liber prescribendi is af te leiden. 
Blijkbaar gaat hij daar o.a. demonstraties geven. Hij 
declareert blijkbaar het officiële deel van zijn reis en zijn 
uitgaven zijn te aardig om niet als illustratie voor hem 
en zijn tijd op te nemen. 

Uijtgegeven: 
Broekgespen ƒ2. —. — 
Hoet 
Schoonmaken 
3 Halsdassen 
Kruijer en Snuijff 
Handschoenen 
Paruijkmaker 
nog aan dito 
aan Vlesius 
aan Nieuwmeijer 
in Groningen 
Porto 
dito na Groningen 
nog 
wass 

1.10.— 
6.— 

1.10.— 
4 . — 

5 ' / 2 -
5 y 2 -
s y 2 -
1.2.— 
16.— 

3 .—.— 
5.— 
6.— 

12.— 
6.— 

Ontfangen 
Nog van N 
pro Collegio 

1/6'17 
Gesp 
Hoed 
Opmaken 

Schaal 
Touw 
Calx 
blase 
antek 
paspert 

ƒ7. 
1. 
1. 

ƒ9. 

2. 
1. 

4. 
2. 

—. 
8. 

—. 

8. 

—. 
10. 

, 
—. 

— 
— 
— 

3 
— 

6 

6 
— 

5 
1 
1 
1 

14 
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Meijer ƒ 1 

2—8 
1—4 

De optelsommen zijn merkwaardig, 4—8 
op het eerste gezicht klopt er niet veel van, tenzij hij een 
verdeling heeft willen aanbrengen tussen eigen en gede
clareerde kosten. De berekening per 1-6-1817 is identiek 
met de langere lijst, op 3 duiten na. Kastekort? 

ROND DE NIEUWE KERK 

De omgeving van zijn apotheek heeft wat verandering 
ondergaan. Er zijn andere buurtgenoten om de kerk 
heen, vanaf Muller gerekend nu: 

Hijzelf en zijn vrouw: 2 zielen 
S. F. de Horn, garen en lind: 1 ziel 
B. H. Mulder, avoué: 6 zielen 
Wed. Holm, schooltje: 3 zielen 
J. F. Kolmeijer, Tabakwinkel: 2 zielen 
H. L. Bunte, Deurwaarder: 1 ziel 
J. G. Ackerman, kapper: 4 zielen 
H. Kraijenschot, Schoenmaker: 4 zielen 
Keiler, Deurwaarder: 3 zielen 
J. M. Ritter, koster: 2 zielen 

De binnenstad is nog eivol en de stegen en straatjes 
rond de Nieuwendijk puilen uit van menschen. De kwali
teit van vele huizen is slecht, zij zijn uitgewoond. 

DE LEERLINGEN VAN REÊRSHEMIUS EN MULLER 

De firma Reêrshemius en Muller heeft een grote activiteit 
getoond in het opleiden van leerlingen, die als zodanig in 
het leerlingenboek op hun beider namen worden inge
schreven v.a. 1799: 
18. 6.1799 Willem Jan Docter, Harderwijk, winkelbedien

de, 1 jaar 
5. 8.1800 Johannes Samson, leerling 
6.12.1803 Simon van Membach (over van J. F. Kandelen) 
1. 2.1806 Jan Klein (over van J. F. Poortenaar) 

10. 2.1807 Jan Jacobus van den Toorn, leerling 
5. 5.1810 C. C. Knoll (over van Bakhoven) 

24.12.1812 E. C. Etterman (over van Mr. Egeling) 
30. 6.1813 Wijn. Wouter Pannekoek 
22. 3.1814 Daniël Arbman Reêrshemius, leerling 
9. 8.1814 Peter Koentze 

22. 8.1815 Henri Corneille van den Schaik 
27. 8.1816 Hendrik Carel Planten 
10. 2.1817 Frederik Hendrik Gieselaar 
Zit hierin een tragiek verborgen wegens het ontbreken 
van een opvolger? D. A. Reêrshemius is een zoontje van 
ds. A. Th. Reêrshemius, neef van Muller's in 1809 over
leden oom en compagnon. In 1814 is de jongen 18 jaar. 
Reeds 5 maanden later schijnt Peter Koentze hem op te 
volgen. In Amsterdam gestorven is hij niet. Is oom te las
tig en ging hij de familie achterna naar Carolynensilt? 
Iets dergelijks gebeurt dan met Frederik Hendrik Giese
laar, zoon uit het derde huwelijk van Muller's schoonva-

Pot met inhoud uit de voorraad van apotheker MULLER A. H. 

der CASPAR HENDRIK GIESELAAR met MARIA DOLL 
Ook hij heeft het niet tot apotheker gebracht, is niet in 
Amsterdam overleden of gehuwd en dus blijkbaar even
eens met stille trom vertrokken. Bij zijn inschrijving was 
hij 16 jaar. Hij is de laatste leerling, die bij Muller wordt 
ingeschreven, in het jaar, waarin Muller zijn Groningsche 
reis heeft gemaakt. 
Op 19.10.1819 overlijdt Muller's vrouw, Christina Maria 
Gieselaar. Zij werd 43 jaar, haar man is nu 61. 
Als laatste na-verwant familielid sterft dan nog in 1822 

De vijzel (koper) met stamper (ijzer) stamde nog van apotheker 
J. R. Reêrshemius, de eerste der rij apothekers (1764) 
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De onopengesneden Instructie voor apothekers van 1818 was nog 
aanwezig bij het vertrek van A. H. Muller 

Louisa Maria Kleijn geb. Reêrshemius, dochter van oom
compagnon Johann Rudolph. Naar het schijnt biedt de 
familie geen kansen meer om een opvolger daaruit op 
te leiden. 

NEDERLAND KRABBELT BLIJKBAAR WEER OP 

De receptuur weerspiegelt de oplevende conjunctuur en 
de afgelopen bezettingstijd: recepten voor wijn, likeur, 

Het titelblad van een deeltje (1813, herdruk) van het dagboek van 
de Utrechtsche apotheker Keetell uit de "Fransche t i jd " 

roomijs, chocolade maar ook veel recepten tegen ge
slachtsziekten en rookpoeder voor desinffectie. Muller 
houdt zijn opbrengsten nauwkeurig bij, zoals in 1822: 

"7 mandjes Brambosen / waarvan \ vjc Succus / Sac-
char# 11 pond 
3* iv pond Sic / tot Syrup gebruiijkt daar van / 5 Spa 
watersKannen Syrup gekomen / nevens een kleijn res
tante". 
Maakt hij zelf Aqua rosarum? "2 manden verse rosen 
afgeplukt leveren 20 $ Bladen / in tweén gestookt en 
telkens 10 mengelen afgehaald". 

Ook blijft hij geïntresseerd in zijn pharmacopoeae: 

"9 maart 1824: Annotatien voor nieuwe bereidingen uit 
de P. Belg: NB de Sp. polyaromatic moet helder zijn en 
geen olij of smerigheid op drijven zulks plaats hebbende 
is er te veel overgehaald". 
Recepten voor scheepskisten w.o. Kinnabitter wijzen op 
de weer aangetrokken scheepvaart. 
Uit de Bulletin des Sciences Médicales rédigé par M. de 
Fernon, Juillet 1828, neemt hij een ingezonden stuk over 
"Sur la Préparation de l'Onguent Mercuriel". 

NU NEEMT OOK MULLER AFSCHEID VAN DE 
FARMACIE 

De tijd staat niet stil en de verhuizing uit de overvolle 
binnenstad is op gang gekomen. Straten en stegen rond 
de Nieuwendijk stromen leeg en de panden staan of 
leeg, dan wel worden als pakhuis of paardenstal ver
huurd. Men zoekt nieuw en beter comfort in deze nieuwe 
tijd met nieuwe opvattingen en vooral hogere eisen. 
In 1829 wonen nu als buurtgenoten rond de nieuwe kerk: 

A. H. Muller, Apotheker: 1 ziel 
Mej. E. M. de Haar, Winkelierster: 1 ziel 
C. A. J. Mulder, Verificateur: 9 zielen 
H. Julsen, winkelierster: 3 zielen 
B. Telras, Barbier: 1 ziel 
Wed. Visser, Plaatsbewaarster: 1 ziel 
De overige panden worden vermeld als leegstaand en 
ongeschikt (voor bewoning). 

MULLER heeft in zijn familie geen opvolger. Op 1 augus
tus 1835 doet hij de practijk over aan JAN GERARD 
DEUFFER WIEL. Hij is dan 77 jaar en verhuist naar de 
Ellendige Steeg (die later Eggertstraat zal heten). Over 
zijn levensavond is niets bekend. Zijn huisje in de steeg 
is al lang afgebroken. Hij overlijdt op 5 april 1842, in de 
leeftijd van 84 jaar. 
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Familiearchief fam. Couvée-Burck (niet uitgegeven) 

Buikgriep en buikpijn bij kinderen 

Er zijn weinig publikaties over de klinische symptomen 
van influenza bij kinderen. Het schijnt dat gedurende 
griepepidemieën alleen volwassenen en oudere kinderen 
duidelijke symptomen tonen, terwijl jonge kinderen het 
klinische beeld minder duidelijk presenteren. Onderzoe
kingen naar virus infecties bij kinderen die werden op
genomen in een ziekenhuis brachten bij influenza-A in
fecties een aantal symptomen aan het licht, die bij een 
groot aantal opgenomen kinderen het beeld vertoonden 
van febriele convulsies. 

Veel minder is bekend over de verschijnselen van een 
influenza-B infektie bij jonge kinderen. Kerr e.a. hadden 
gedurende de jaren 1973 en 1974 de gelegenheid om 
twee afzonderlijke influenza-B epidemieën te observeren. 
Het klinische beeld van de kinderen, die werden opge
nomen in een ziekenhuis, werd nader onderzocht. 
Het voornaamste kenmerk van de epidemie waren klach
ten over buikpijn en overgeven, wat differentiaaldia-
gnostische problemen opleverde. Klachten van de kant 
van de ademhalingsorganen kwamen meestal niet duide
lijk naar voren. 

Bij een aantal van 102 kinderen werd door immuno-
fluorescentie- en kweektechnieken de diagnose influenza-
B gesteld. De immunofluorescentie techniek is een effec-
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tieve en nauwkeurige methode om een influenza-B in
fectie aan het licht te brengen. Een probleem is echter 
dat hiervoor sputum van de patiënt noodzakelijk is, ter
wijl juist bij influenza-B infecties respiratoire klachten 
minder manifest zijn, waardoor vaak weinig of nauwelijks 
sputum van de patiënt verkrijgbaar is. 
Een belangrijk kenmerk van de influenza-B infectie is de 
ernst van de buikpijn, die dikwijls de gedachte aan een 
appendicitis doet opkomen. Een snelle en zuivere dia-
gnostisering van een virusinfectie kan dan van grote 
waarde zijn, teneinde een eventuele laparotomie te voor-
kmen. 

Een aantal van de kinderen die in het onderzoek waren 
betrokken bleken de infektie opgelopen te hebben in het 
ziekenhuis. De symptomen bij deze patientjes verschil
den niet van degenen die thuis de infektie hadden op
gelopen. Slechts bij 10% van de onderzochte kinderen 
kwamen febriele convulsies voor, in tegenstelling tot een 
frequentie van 40% bij kinderen die met een influenza-A 
infectie in het ziekenhuis werden opgenomen. 
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Van onbekende Nederlandse apothekers 

Apotheker Deuffer-Wiel en Zoon 
Dr. J. H. Ligterink, apotheker en arts, Amsterdam 

Ook dit verhaal speelt zich af in de apotheek, gevestigd 
aan de N.Z. Voorburgwal tegenover de Molsteeg, te Am
sterdam, waar apotheker A. H. MULLER, na het overlij
den van zijn oom en compagnon,. J. R. REÊRSHEMIUS, 
eenzaam de practijk heeft voortgezet. Blijkbaar heeft hij 
tot tweemaal toe getracht een familielid op te leiden als 
opvolger. Het is niet gelukt en hij gaat nu plaats maken 
voor een nieuwe figuur. 

Van DEUFFER en van WIEL. 

In het begin van de 18e eeuw woont te Amsterdam aan 
de Achterburgwal BALTHAZAR DEUFFER. Hij trouwt met 
een Amsterdamse, BERTHA ELISABETH BESIER, oudere 
dochter van JAN BESIER en ANNA GROEN. Uit dit huwe
lijk wordt een dochter geboren, die op 22 februari 1750 
te Amsterdam wordt gedoopt ANNA ELISABETH DEUF
FER. 
Uit Amstelveen, waar hij in 1745 geboren is, trekt JAN 
WIEL JANSZOON naar de stad! Hij is hervormd, evenals 
de familie Deuffer. Op 16-2-1770 trouwt JAN WIEL met 
ANNA ELISABETH DEUFFER en na drie jaren, op 2 april 
1773, wordt uit dit huwelijk een zoon geboren. Helaas 
sterft de moeder in het kraambed. Waarschijnlijk ter ha-
rer nagedachtenis krijgt de nieuwgeborene de naam JO-
HANNES DEUFFER WIEL. Deze ongebruikelijke voor
naam schijnt de ambtenaar van de burgerlijke stand 
moeilijkheden te hebben veroorzaakt, maar die komen 
pas later aan het licht. 
In tegenstelling tot de gewoonte trouwt JAN WIEL Jans
zoon pas weer na 8 jaren. Zijn nieuwe bruid heet ANNA 
BUYS en men kan haar een ruime huwelijkservaring 
moeilijk ontzeggen. Zij is een dochter van de Amster
dammers ARENT BUYS en ELSJE SCHADE en geboren 
op 24-12-1739. Als 21-jarige trouwt zij met DIRK CAM-
PERT op 16-5-1760 te Amsterdam. Binnen 10 jaren is zij 
weduwe en hertrouwt op 15 maart 1771 met de Amster
dammer HENDRIK KOOLHAAS DE JONGE, zoon van 
HENDRIK KOOLHAAS en M(aria) SLEBES. Haar man is 
een jaar ouder dan zij. Binnen 7 jaren is zij wederom we
duwe, want haar man sterft op 9-4-1778. Onverdroten 
trekt zij voor de derde maal ten huwelijk en trouwt al op 
16-10-1778 met de weduwnaar JAN WIEL JANSZOON. 
Dit huwelijk blijft kinderloos. De zoon uit het eerste hu
welijk van JAN WIEL, JOHANNES DEUFFER WIEL, groeit 
op en trouwt op 23-jarige leeftijd met de vier jaren jon
gere MARIA CATHARINA MEYER, dochter van V. J. D. 
MEYER en M. C. ROOS. Ook deze familie is Ned. Her
vormd, evenals de enige zoon, die uit dit huwelijk gebo

ren wordt: JAN GERARD DEUFFER WIEL, 10 jaren nadat 
het huwelijk op 1-7-1796 is gesloten. De ambtenaar van 
de burgerlijke stand weet met de naam niet goed raad 
en schrijft eerst Duyffer, verandert dit in Deuffer en gaat 
dan in de veronderstelling verkeren, dat "Deuffer" een 
deel is van de familienaam. Vanaf die tijd zal het geslacht 
DEUFFER WIEL heten. Voor die tijd is een dergelijke pro
cedure niet zeldzaam, zie DOUWES DEKKER en andere 
families. 

De familie MICHMERSHUYSEN. 

PHILIP WILLEM MICHMERSHUYSEN is bierbrouwer te 
Oldenbroek. Hij is getrouwd met GEERTRUIDA VELT-
KAMP. Hun zoon HENDRIK, die omstreeks 1748 te Ol
denbroek ("Gelderlant") is geboren, trekt naar Amster
dam waar hij zich met de verfhandel schijnt te bemoeien. 
Op 19-10-1781 trouwt hij de dochter JANNETJE (geboren 
21-.12-1752) van de koopman ABRAHAM de CLERCK en 
M. J. LOMASSEN, die in de Noorderstraat te Amsterdam 
wonen, waar de stad in het Noordsche Bos is gepene
treerd. HENDRIK en ANJNETJE hebben een verfwinkel 
op de Zeedijk, later aan de Kade Maria Louise N.W. 
Later wordt als adres opgegeven "aan de Kraansluis*), 
nog weer later woont de familie Binnenkant 11. Uit het 
huwelijk spruiten 7 kinderen (zie genealogie), die wij niet 
zonder meer voorbij kunnen gaan en wel om verschillen
de redenen. De oudste, een zoon, HENDRIK, wordt 
13-6-1784 geboren. Evenals zijn moeder schijnt hij in de 
arbeid van de verfhandel te zijn opgegroeid. Mogelijk 
was zijn vader reeds enige tijd ziek voordat hij op 
16-9-1813 overlijdt, want de weduwe geeft dan op "koop-
vrouw in verfwaren" te zijn. Hendrik, die al op 28-8-1813 
is getrouwd met CHRISTINA MARGARETHA BOELE, 
dochter van de koopman GERRIT BOELE en van MAR
GARETHA SYMESE, geeft bij het huwelijk op "Verfwin-
kelier" te zijn. Zijn vrouw is drie jaren jonger dan hij. 
Van zijn zusjes (hij blijft de enige zoon) is GEERTRUID al 
getrouwd met de koopman AREND ROOSEBOOM van 
de Gelderschekade 32. Een zusje JANNETJE stierf binnen 
11/2 jaar, werd begraven in de Oude Kerk, graf 36 en de 
"ommegang" kostte ƒ5,—. Zij is opgevolgd door een 
nieuwe JANNETJE, geboren 1-6-1788, die op 17-4-1807 
trouwt met PIETER RUDOLPH SALTET, een broer van de 
apotheker CHRISTIAAN SALTET, die apotheekhoudend 
is aan de Bloemenmarkt te Amsterdam. HENDRIK wordt 
zo dus aan een apotheker geparenteerd. Wanneer de 
echtgenoot van JANNETJE overlijdt blijft zij inwonen bij 
*) bij het tegenwoordige scheepvaarthuis. 
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JAN GERARD DEUFFER-WIEL 
Apotheker te Amsterdam 1835-1865 en 1871-1875 

Na 1875 geassocieerd met J. F. SUYVER 

haar zwager, de apotheker. De twee jongste zusjes, 
MATJEN en TRIJNTJEN sterven ongehuwd. Reeds op 47-
jarige leeftijd overlijdt HENDRIK MICHMERSHUYSEN, 
zijn winkel niet nalatende aan de oudste zoon HENDRIK 
GERRIT (nog te jong, 12 jaar). Omtrent zijn vrouw wordt 
bij de overlijdensacte opgegeven dat er "niets bekend 
is". Maar dit raakt ons verder niet. De oudste dochter, 
JOHANNA HENRIETTA, geboren 4-1-1815 trouwt op 
1-9-1836 met JAN GERARD DEUFFER WIEL. Zij is dan 21 
jaar. Nu zullen wij de geschiedenis der DEUFFER WIEL's 
weer moeten hervatten, maar eerst zullen wij die moeten 
plaatsen in het kader van die tijd met haar interessante 
ontwikkelingen ook op farmaceutisch gebied. 

Van meesters en van doctores. 

De farmaceutische maatschappij, waarmede de eerste 
apotheker Deuffer Wiel zal kennis maken heeft dan zo 
juist een opzienbarende ontwikkeling achter de rug, het 
nog jonge koninkrijk, waarin hij zal leven, niet minder. 
De gebeurtenissen op maatschappelijk gebied rond de 
eeuwwisseling hebben een eind gemaakt aan het functio
neren van apotheker en farmacie in gildeverband. De 

gilden zijn opgeheven, maar farmacie noch apotheker 
konden in de maatschappij worden gemist. 
Economisch is de toestand op farmaceutisch gebied 
ronduit ongunstig. Er waren veel apothekers. Door het 
wegvallen van de examinatoren zwol hun aantal nog 
sterk aan door het onbevoegd uitoefenen der farmacie, 
dat niet meer kon worden bestreden. De gilden en de 
collegia medica immers waren opgeheven. Zo waren in 
Amsterdam reeds in 1797 beide apothekers uitgetreden, 
die op principiële gronden de eed van trouw aan het 
Comité voor algemeen welzijn hadden geweigerd. Op 
27-2-1798 was trouwens het gehele college opgeheven. 
Wel waren vervolgens Commissies voor geneeskundig 
toeverzicht opgericht, met subcommissie voor de exa
mens van o.a. apothekers en voor visitatie van o.a. apo
theken en kwam in het jaar VI der Bataafse vrijheid 
(1800) een besluit tegen onbevoegde beroepsuitoefening 
tot stand. De snelle en voortdurende veranderingen in 
het vaderlandse staatsbestel deden aan het volgen van 
een strakke beleidslijn weinig goed. 
Meer schot in de opbouw van een nieuwe farmaceuti
sche organisatie kwam er na de bevrijding en het uit
roepen van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Voor de ontwikkeling der farmacie ging een sterke in
vloed uit van de ontwikkeling, die natuur- en scheikunde 
meemaakten. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat ook 
een niet gering aantal apothekers aan beide evoluties 
een daadwerkelijk aandeel hebben gehad. 

Enkele grote figuren in de farmacie der 19e eeuw. 

Indien men zich afvraagt of bij een wetenschap wel van 
een autonome wetenschap kan worden gesproken, dan 
wordt als kenmerk van dit laatste wel aangenomen, dat 
wetenschap dan grote beoefenaren daarvan moet heb
ben voortgebracht. Pragmatisch denkend kan men de 
vraag ook schouderophalend voorbijgaan. Niet iedereen 
echter is een pragmaticus en de pragmatiek is niet zon
der meer te kwalificeren als het hoogste goed en de 
beste basis. Anderszijds is het hier niet de plaats om een 
enigszins volledige opsomming te geven van deze figu
ren en hun antecedenten. Het blijve illustratie van ons 
onderwerp. 
Van Franse zijde noem ik een figuur als A. Bussy (1799-
1882) als jongeman in 1815 gewond door de lanssteek 
van een kozak. Deze apotheker maakte grote naam door 
de exacte analyse van alcaloïden, in het bijzonder van 
morphine, terwijl hij tevens wees op de absorberende 
eigenschappen van koolstof. Vanaf 1830 was hij hoog
leraar en directeur van de Farmaceutische school te 
Parijs. In de oude farmaceutische faculteitsgebouwen aan 
de Rue de l'observatoire is een zaal naar hem genoemd. 
Vauquelin, leerling bij apotheker Picard, later bij Chera-
dame te Parijs was een dusdanig intelligente leerling, dat 
zijn meester hem voorstelde aan de bekende scheikun
dige Fourcroy. Uit dit contact vloeide een wetenschappe
lijke relatie voort, die leidde tot zijn benoeming tot direc
teur der farmaceutische school en tot opvolger van Four
croy als hoogleraar in de Scheikunde. 
Een andere prominente Franse apotheker, Berthelot, 
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hoogleraar aan de Ecole superieure de Pharmacie de 
Paris, bekend om zijn onderzoekingen over rietsuiker, 
glycerine-zuur verbindingen en de synthese van dierlijke 
vetten, bracht het daarnaast nog tot Inspecteur-generaal 
voor het openbaar onderwijs en Minister van Buitenland-
sche zaken. 
J. J. Berzelius, hoogleraar in Zweden voor o.m. schei
kunde werd in zijn vaderland geadeld in 1818. Zijn leer
boek der scheikunde was op farmaceutisch gebied van 
grote betekenis. In Nederland nam Prof. G. J. Mulder het 
initiatief tot een Nederlandsche vertaling. Mulder zelf 
werd in 1840 benoemd tot hoogleraar in de scheikunde 
en farmacognosie te Utrecht. Hij was een der twee doc
tores medicinae, die krachtens de Wet op het Hoger on
derwijs van 1815 tevens promoveerden tot Artis phar-
maceuticae Doctor. Deze laatste promotie was alleen 
voor doctores medicinae toegankelijk en het was (en 
bleef) verboden om zelfs met dubbele bevoegdheid de 
beroepen van apotheker en arts gelijktijdig uit te oefe
nen. Aan figuren van landelijke importantie ontbrak het 
in Nederland trouwens niet. Om een greep te doen: Mar
tin Nicolaas Beets, lector aan de klinische school te 
Haarlem, Dr. J. E. de Vrij verdienen aandacht, evenals 

Hendrik Toussaint, de vader van de bekende schrijfster 
van historische romans, Anna Louisa Geertruida Bos-
boom-Toussaint. 

De studie in de farmacie. 

Alvorens tot een bevredigende aanpassing aan de nieu
we tijd te komen moest de vaderlandsche farmacie nog 
een lijdensweg gaan. Na de bevrijding was uiteraard de 
eerste opgave voor de Commissies van geneeskundig 
toeverzicht een inventarisatie van de bevoegde beoefe
naren der farmacie en de inspectie der apotheken. Een
voudig was dit niet. In de rapporten, welke de leden der 
subcommissie uitbrachten van hun bevindingen, worden 
afstanden tussen de vestigingsplaatsen van apothekers 
niet voor niets uitgedrukt in uren gaans. Men liep. Veelal 
verleende de burgemeester of een andere notabele gast
vrijheid bij overnachten. De gevisiteerde apotheken wa
ren sterk wisselend van deugdelijkheid, de apothekers 
eveneens. Niet zelden trof men in het begin iemand, die 
beweerde destijds eens ergens examen te hebben ge
daan, waarna de bewijsstukken in het ongerede zouden 
zijn geraakt. Bij de volgende inspectie was deze "apo
theker" dan veelal verdwenen of had zich alsnog voor 
een examen aangemeld. Soms was de voorgeschreven 
pharmacopée niet aanwezig, vaak ontbraken de voorge
schreven gewichten en soms waren geneesmiddelen 
(vooral kruiden) niet al te best. Gelukkig voldeed het 
gros behoorlijk aan de eisen. 
De examens, welke bij sommige dezer Commissies wer
den afgelegd, waren niet vrij van critiek, zoals van Prof. 
Gerrit Jan Mulder: "Alleraardigst waren die examens van 
sommige Commission. Degene die vragen en degene die 
antwoorden moest, wisten het geen van beiden. Wat nu 
gedaan? Voor de simpliciakast werd een geruime tijd 
doorgebracht. Het gebeurde dan, dat de examinandus 
daarvan iets wist en er iets van vermeldde, wat de exa
minator niet wist, en dat de examinator hem dan bestraf
fend toevoegde, dat hij hierover niet gevraagd had." 

Wet, apotheker en economie. 

Bij de opzet der farmaceutische studie en de beroepsuit
oefening streefde de wetgever blijkbaar vooreerst naar 
prijsverlaging van de geneesmiddelen, een streven, het
welk hedentijds aandoet. Gestreefd werd daarom naar 
concurrentiemogelijkheid, gemakkelijke toelating dus. 
Deze visie moest vastlopen op economische realiteiten. 
Beneden een zekere marge toch vervalt voor de apothe
ker de bestaansmogelijkheid. Deze marge was reeds 
aangetast door de omstandigheid, dat ook na 1820 de 
gildebussen. waren voortgezet in officieuze vorm. Men 
betaalde de apotheker ƒ 2,— tot f 2,50 per gezin per jaar. 
Daarbij onttrokken alleen reeds in Amsterdam 71 zieken
bussen in 1842 hun 52.771 leden aan de particuliere prak
tijk en telde de stad op 200.000 zielen 160 apothekers. 
Het aanvankelijk soepele toelatingsbeleid, later uitlopend 
op een politeiek van uitsterven door prijsfixum (taxe) en 
aantalfixum (vestiging) liep slechts uit op het uitwijken 
door de apothekers naar geheimmiddelen, likeuren, reuk
werk e.d. en het toenemend beknibbelen op prijs (en 
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daarmede kwaliteit) der grondstoffen. Naast deze econo
mische overwegingen, op farmaceutisch gebied voor de 
wetgever als regel doorslaggevend, vroeg echter ook de 
wetenschappelijke ontwikkeling met klem aandacht. Niet 
alleen zag als opvolgster van de Pharmacopoea Batava 
nu in 1823 de Pharmacopoea Belgica het licht, die ook 
voorde samengevoegde Belgische en Nederlandsche ge
westen in hun geheel zou gelden, in het zelfde jaar wer
den de klinische scholen in principe opgericht en waren 
de nieuwe medicinale gewichten via de pharmacopée 
ingevoerd, dit laatste bij K.B. 30-11-1817. De stap naar 
het decimale gewicht was nog te groot. Het Reglement 
voor inrichting van scholen voor heelmeesters en vroed
vrouwen, de z.g. klinische scholen, kan worden gezien 
als het begin van een meer adaequate opleiding. 

De Belgische afscheiding 

Eigenlijk is het merkwaardig, hoe weinig men bij de ana
lyse van libres prescribendi terugvindt van de invloed 
van maatschappelijke omstandigheden. Apothekers ko
men en gaan, maar vooral bij de invoering van princi
pieel of technisch sterk afwijkende pharmacopeeën. 
Enorm blijkt de invloed te zijn geweest van de invoering 
van het metrieke stelsel, zodra gebruik van het medici
nale wordt verboden. Daarentegen gaat een jaar als 1848, 
juist bekend wegens maatschappelijke beroeringen, on
gemerkt voorbij. Des te meer valt het op, dat de Belgi
sche afscheiding op de farmaceutische wereld der Noor
delijke Nederlanden zulk een merkbare invloed heeft 
gehad. Een meer gedetailleerd onderzoek zou hier zeker 
nuttig kunnen zijn. 
Inmiddels is de farmacie op haar weg tot erkende weten
schap voortgeschreden. In Utrecht doceert N. C. Fremery 
(lun. mart. mercuris, iovis et veneris h XII) Chimicum ge-
neralem et applicatam en Chimica artibus adhibit., maar 
ook Pharmaciam vernaculo sermone dubies lunae et mar-
tis hora II in de geneeskundige faculteit. Hij woont aan 
de Kromme Nieuwe Gracht. Botanie. & Physiolog. plan-
tarum doceert J. Kops. 
Naast opgewonden verslagen van de 10-daagse veld
tocht spreekt de Ut'rechtsche studentenalmanak van 1830 
ook rustige taal: "Spreek geen woorden in den wind, 
wie weet hoe gij ze wedervindt". "Geestdrift, maar geen 
geestdrijverij maakt ons van 't juk der domheid vrij". 
"Vaar niet met alle wind en weer, maar strijk de zeilen 
somtijds neer". 
De uitspraken doen weinig geëngageerd maar wel ver
standig aan. Voor Antwerpen en Brussel blijft "1 schip 
per maand" vermeld, voor 's Hertogenbosch 1 schip per 
14 dagen, met correspondentie op Luik en Maastricht. 
De stoomboot wacht op de Amsterdamsche nachtschuit 
in Utrecht en neemt barge mede voor Gorinchem. De 
verbinding met België was gelukkig niet verbroken en 
dit niet alleen op vervoersgebied. Voor de ontwikkeling 
der Nederlandse farmacie bleef de nachtschuit voorlopig 
in ere. De wetgever nam zich ruim de tijd. 

Huwelijk en vestiging 

J. G. DEUFFER WIEL wordt op 30.9.1817 als leerling inge

schreven bij Mr. M. v. Doorn, daarna op 16.11.1818 bij 
Mr. F. C. Lagne, gaat over naar Mr. v. Houten. Vanaf 
12.1.1821 werkt hij bij Mr. Jan Daniël v. d. Vijver. In 1831 
slaagt hij voor het apothekersexamen en wordt toegelaten 
1.8.1834. Hij heeft dus blijkbaar trouwplannen en de hoog
bejaarde apotheker A. H. Muller, gevestigd N.Z. Voor
burgwal 137, weduwnaar, kinderloos, zoekt een opvolger. 
Deuffer Wiel neemt praktijk en huur over, dit laatste per 
1.8.1835 en trouwt een jaar later. Muller verhuist naar de 
Ellendige Steeg om er zijn laatste levensjaren door te 
brengen. 
Door zijn opvolgers zal een deel van de overgenomen 
inventaris nog worden aangetroffen zoals de vijzel met 
stamper, die hij blijkbaar reeds van zijn voorganger, later 
compagnon, J. R. Reêrshemius overnam. Dan is er nog 
de Pharmacopoea Batava, waarop Muller destijds in
schreef en het apothekersreglement van 1815, dat niet 
eens is opengesneden. Ook zijn er antieke percolatoren 
in koper, helaas later verloren gegaan en libres prescri
bendi, keurig bewaard. Erg groot is het huis niet, maar 
het gezin breidt zich uit, geen rekening houdende met 
latere historieschrijvers en , door hen achteraf aan 
te leggen quasi tijdloze normen voor goed en kwaad. 
Tussen 1837 en 1850 groeit het aantal bewoners van 2 
(het echtpaar) geleidelijk via 13 (11 kinderen) tot 17 (2 
bedienden en 2 dienstboden). Een oplossing wordt ge
vonden door kamertjes bij te timmeren, in het sous-ter-
rain, op de zolder en mogelijk op de vliering. Deuffer 
Wiel en echtgenote hebben wel de handen uit de mou
wen moeten steken om al die monden te voeden, temeer, 
daar het er in de farmacie niet zo florissant uitziet, zoals 
reeds werd uiteengezet. 
Deuffer Wiel heeft twee boekjes aangelegd en nagela
ten, die enige nadere informatie geven en dus een be
spreking waard zijn. 

Liber prescribendi 

Het eerste boekje is 151/2x10 cm, kartonnen kaft met 
rode linnen rug, blijkbaar overgekomen uit een vorige 
periode (mogelijk van zijn leermeester), met 8 blz. afwij
kend handschrift. Van de 166 bladzijden zijn er 27 onbe
schreven. Het papier draagt nog een watermerk, de be
kende Maagd in de Hollandse tuin met PRO PATRIA en 
Hl, vergezeld van de leeuw. Dit komt ook bij Muller voor 
en is zeer algemeen. De maagd draagt een lans, die tij
dens de bezetting werd versierd met een vrijheidshoed, 
gelijkend op de "bowler hat". Daarnaast was o.m. een 
leeuw op voetstuk, waarop „VRYHEYT", een populair 
watermerk, dat ook voorkomt op het papier van de Phar
macopoea Batava. 
Het tweede boekje, 20x16 cm, kartonnen band met 
zwartgrijze tekening op ribbelige groene achtergrond 
heeft een grijze linnen rug. De inhoud is 91 bladen, op
schrift "Receptenboek", 1857. Opgeplakt is "Benaderen
de waarden voor de medicinale Gewigten, uitgedrukt in 
metriek Gewigt", (in hoofd: 63 blijkbaar dus een uitge-
scheurd blad). De boekjes bevatten veel dateringen, op 
2 na van na de overname in 1835. Handgeschept papier, 
maar zonder watermerk. 
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Als bronnen worden o.a. vermeld het Tijdschrift voor 
wetenschappelijke Pharmacie, de Geneeskundige cou
rant, Journaal de Pharmacie, Journaal des Connaissance 
médicinales; Journaal de Chimie médical, Gazette de 
Chimie Venturini, de Amsterdamsche Courant en de 
Schatmaker naast handboeken zoals Buchner's Reper
torium. Dit geeft een aardig overzicht van de bronnen, 
waaruit een geintresseerde apotheker destijds naast de 
officiële media placht te putten. 
Ef schijnt enige relatie te hebben bestaan met Amersfoort 
en Haarlem (apotheker Conijn?), gezien daarvandaan 
afkomstige recepten. De laatste notitie dateert van 1870, 
wanneer voor Deuffer Wiel wel een zeer trieste periode 
zal aanbreken. 

Humor in de practijk. 

Deuffer Wiel heeft er niet tegenop gezien om via zijn 
boekjes enkele schertsen aan de vergetelheid te ont
houden. Zo noteert hij: 

R/Ambages, quantum vis 
Satyra, manipulum 
Sarcasmata, corisiva ana 
Sens commun quantum placet 
decoct: 
Rad. Hellebori Anticijre quantum sufficit 
Spir. Ingenii alcohol aliquod guttas 
Sal attica frugillum 
Misce et fac orationem, in auro cripitante 
en voorts iteretur zoo lang als het dan toehoorders 
bevalt. 

Op de achterzijde van het inlegvelletje vertaalt hij en 
licht toe: 

Neemt 
Omwegen, zoo veel 't u lust 
Hekeltaal, een handvol 
Bijtende scherts, even zoo veel 
Gezond verstand, zooveel ge belieft 
Aftreksel van den nieswortel van Anticijre, zoo 
veel als genoeg is 
Overgehaalde geest van vernuft, eenige droppels 
Attisch zout, zoo veel ge tusschen vinger en duim 
vatten kunt 
Meng het en maak er eene redevoering van in 
klatergoud 

Recept van Fokke Simonsz om zijne lezers bezig te hou
den, best te verkrijgen bij Krijntje Pronk of bij Lucianus, ' 
in de Hoogduitsche Apotheek, daar het gezond verstand 
uithangt. 

Onverdeeld humoristisch zijn de vooruitzichten van Deuf
fer Wiel echter niet. Er bestaan in de apothekerswereld 
een aantal ernstige grieven, die slechts ten dele door 
wetswijziging kunnen worden opgelost. In Amsterdam is 
het aantal apothekers (160 op 200.000 inw.) onevenredig 
hoog, wanneer Deufferwiel de praktijk overneemt. Het 

verloop is dan óók hoog. Verder vindt de apotheker wei
nig steun bij het innen van zijn achterstallige vorderingen. 
Hij is gebonden aan een taxe, waardoor hij dit bijzondere 
risico niet kan incalculeren. Er zijn beperkingen bij ge
rechtelijke verkoop. Noodgedwongen wordt er van hem 
verwacht, dat hij aan openbare fondsen 10% korting 
geeft op zijn declaraties. Met dat alles is de bescherming 
van zijn beroep grotendeels van symbolische aard. Aller
lei winkeliers verkopen nagenoeg ongestraft geneesmid
delen zonder hiertoe bevoegd te zijn en ten plattelande 
sluiten zich daarbij plattelandsartsen en chirurgijns aan. 
Voor Deufferwiel komt daar nog bij, dat de binnenstad 
na de bevrijding uit de Franse overheersing ontvolkt is 
wegens de gestegen eisen van wooncomfort. Een licht
punt is, dat de Nieuwendijk daarbij van karakter ging ver
anderen en geleidelijk van een straat met kleine nering
doenden tot een meer modieuse winkelstraat gaat groei
en, die veel kijkers en kopers trekt. Ook daar is het 
verloop van apothekers groot, hetwelk moge blijken uit 
het volgende staatje, waarin gemakshalve de thans gel
dende huisnummers der panden zijn aangehouden voor 
de apotheken. Daarachter staat de vestigingsperiode. 

Apotheken, gevestigd aan de Nieuwendijk 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

53 + 
54 
57 
65 
68 
69 
86 
102 
122 
127 + 
190 
194 

In 

vóór 

vóór 
vóór 
vóór 

1818 — 
1841 — 

1805 — 
1810 — 
1856 — 
1845 — 

1813 — 
1829 — 
1829 — 

1825 — 
1846 — 
1817 — 

vóór 

na 

na 
na 
na 

de naaste omgeving 

1829 
1873 
1810 

1856 
1883 
1846 
1829 

1841 
1841 
1841 
1856 

1845 

komen daarbij: 

N.Z. Voorburgwal 137 (de vestiging van Deufferwiel) 
1764—1960 
Stroomarkt 16+ 1829 —vóór 1841 
Kapelsteeg 17+ 1805— 1813 
Damrak 31 vóór 1818— 1825 
Damrak 71 1825 —vóór 1841 

De percelen gemerkt met + zijn deels als drogisterij 
aangegeven. 

De geheimmiddelen 

Een van de grote zorgen, die Deufferwiel en zijn collegae 
kwellen, is de handel 'in geheimmiddelen. Als voorloper 
kan de Theriak worden beschouwd, een reeds door An-
dromachus tijdens de regering van Nero aangeprezen 
samengesteld geneesmiddel. Het was een preparaat van 
20 en meer bestanddelen in zeer uiteenlopende samen
stelling. Reeds vroeg was het een object voor reizende 
marktkooplieden en de verkoop ervan wordt dan ook 
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zelfs in vroege keuren buiten de apothekenzorg gelaten, 
hoewel ook de apotheker over recepten hiervoor be
schikte. 
Een bekend voorbeeld van een geheimmiddel is het ante-
febrilis van de arts Warburg, dat in 1840 te Wenen werd 
onderzocht en waarvan Deufferwiel het recept, herleid 
uit de analyse, bezit en in zijn boekje neerschrijft. Het 
blijkt nagenoeg identiek met Tinct.ante-febrilis nosocomii 
militaris Viennensis en bevat Chinine-sulfaat. 
Grote opgang maken de Holloway's pillen en -zalf. De 
bijsluiter ("zijn in alle Apotheken in Holland, hoofd Depot 
bij den Heer J. Straatman, Drogist te 's Hertogenbosch. 
Geld en brieven franco") beweert: "Men zal geen tijd 
verliezen, wanneer men dit Geneesmiddel (de pillen) in 
een der volgende Ziekten gebruikt: 

Anderendaagsche koorts; Asthma; Galziekten; Blaasjes 
op de huid; Ziekten der ingewanden; Teering; Zwakte; 
Waterzucht; Roode loop; Roosachtigheid; Ongeregeldhe
den der vrouwen; Koortsen van alle soorten; Aanvallen 
van beroerte; Jicht; Hoofdpijn; Slechte spijsvertering; 
Ontsteking; Geelzucht; Leverziekten; Lendenpijn; Aam-
beyen; Rheumatiek; Moeyelyk wateren; Zwerende kee-
len; Klierziekten of koning's zeer; Steen en graveel; se
condaire verschynselen; Tic-Douloureux; Dikten; Etter
builen; Venerische ziekten; Alle soorten van wormen; 
Zwakte enz. enz." 

"De Geneesmiddelen worden in Engeland verkocht tegen 
1 s. 11/2 d, 2 s. 9 d, 4 s. 6 d, 11 s. 22 s. en 33 s. elk doosje 
en potje. Het is voordeelig om de grootste te nemen. 
N.B. Onderrigtingen voor de lyders in elke ziekte, zyn by 
elk doosje en potje gevoegd". 

Een "Copy van eenen brief van den Graaf van Aldbo-
rough, gedateerd Villa Messina, Leghorn, 21 February 
1845" aan "Professor Holloway" als getuigschrift moet 
tot aanbeveling strekken, evenals een door Guy's, Me
tropolitan, King's College en Charing Cross Hospital te 
Londen opgegeven Wm. Brooke afgelegde bezworen ver
klaring. Merkwaardig is, dat de opname plaats vond in 
1845 en de verklaring 8 maart 1842 reeds werd bezworen 
voor "my, Joh. Pirie, Mayor" in Mansionhouse. Van de 
verkoopmethoden door een verkoophuis noteert Deuf
ferwiel achterop het recept voor een wrattenmiddel: 

"Van een hooger licht omgeven, daalt een engel neer op 
aard 

Aan het ziekenheir vijandig, dat zoo vele jamren baart 
Ouden op hun staf gebogen, geeft zijn adem nieuwe 

kracht 
Jongen stort hij sterkte in d'adren, Sterkte van het voor

geslacht, 
Moeders legt hij 't kranke telgje, straks gezond weer in 

den schoot 
En vertwijfeld van haar werking deinst zelfs de onver-

bidbren dood 
Vraagt ge naar den naam des engels, die van zegen 

vroeg en spâ 
Uitgiet over 't lijdend menschdom? ...revalente Arabical 

Hieraan kunnen nog bekende. kruidenmengels als de 
Molken-kruiden en die van Sytske Mooy worden toege
voegd. Als verdediging namen de apothekers de analyse 
ter hand en steeg het aantal mededelingen betreffende 
de samenstelling. Het "loco-preparaat" werd een beken
de figuur, dank zij de stijgende mogelijkheden der ana
lyse. 

De groothandel 

Hoewel binnen de ontwikkeling van de handel het ont
staan van ook farmaceutische groothandels voor de 
hand lag werd het ontstaan ervan voor de apothekers 
een ernstige slag. Collegae, die zich hierop en op de 
vervaardiging van Galenische preparaten toelegden trok
ken het debiet aan zich van de plattelandsartsen, die tot 
nog toe door openbare apothekers uit de omgeving van 
het nodige waren voorzien. Dit versterkte voor deze laat-
sten de noodzaak uit te wijken naar andere bezigheden, 
waardoor de bedrijvigheid in de randgebieden sterk toe
nam. Het kwam mij intressant voor om de totalen der 
door resp. Reêrshemius en Muller genoteerde recepten 
eens te vergelijken met die, welke Deufferwiel belangrijk 
en noodzakelijk schenen-. 

Aard der farmacothera-
peutische (A) 
en Parafarmaceutische 
recepten (B) 

Aantallen recepten vermeld in 
libres prescribendi 

Muller & Deufferwiel 
Reêrshemius 

A. Farmacotherap.v. 
humaan gebruik 407 

B. Parafarmaceutische recepten: 
Cosmetica 
Levensmiddelen, 
alcoholhoudend 
idem zonder alcohol 
Farm-Fys-Chem-
Tchnologisch & anal. 
Deklagen (verf, vernis, e.a.) 
Vuurwerk 
Veterinair 
Land- en tuinbouw 
Desinfectantia, pesticiden 

B. Parafarmaceutisch 

11 

42 
18 

4 
23 
3 
6 
4 

— 

11.1 

(78%) 

(22%) 

365 (48%) 

34 

70 
23 

54 
92 
52 
57 
— 

9 

391 (52%) 

De practijkvoering van Deufferwiel's voorgangers liep 
van 1764 tot 1835, dus 71 jaren, zijn eigen practijk, voor 
zover door zijn boekjes weergegeven, van 1835 tot 1865, 
dus 30 jaren. Resultaat bij Deufferwiel relatief minder A 
en enorm veel meer B-recepten. 

De steun van de wetgever. 

Voor regering en parlement is de farmacie van oudsher 
een politiek weinig intressant onderwerp geweest en dan 
ook overeenkomstig behandeld of, juister gezegd, ver
geten. Deze vooral commerciële instelling dateert niet 
alleen van het begin der 20e eeuw. De wantoestanden 
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Het handschrift van Apotheker J. G. Deuffer-Wiel 

moeten wel erg de pan uit rijzen, wil de wetgever in be
weging komen. In Deufferwiel's tijd bleek dit het geval te 
zijn. In 1841 wordt een Commissie benoemd tot herzie-
ningsvoorstellen der verouderde farmaceutische wetge
ving. Apothekers maken er geen deel van uit. Na protes
ten tegen deze dwaze opzet wordt een apothekersdele
gatie gehoord. Het wetsontwerp van 1844 wordt in 1845 
verworpen. In 1846 wordt gerequestreerd tegen de uit
breiding der ziekenbussen, in 1848 tegen het uitblijven 
van wettelijke maatregelen tot bescherming van patiënt 
en apotheker. Een nieuw benoemde commissie bevat 
wederom geen apotheker, wel de bekende hoogleraar 
G. J. Mulder, onvermoeid pleitbezorger voor de Neder
landse farmacie. Inmiddels is als eerste apotheker in de 
farmacopee-commissie A. J. d'Ailly benoemd, zeer actief 
ondanks de amputatie van de rechterarm tot boven de 
elleboog na een knalkwikexplosie in het laboratorium van 
zijn apotheek in 1809. Deze benoeming, naast wederom 
die van Mulder, heeft plaats bij Koninklijk Besluit van 
26-9-1842. 
In 1850 worden advies en wetsontwerp voor de examina 
verworpen en volgt in 1853 een request voor spoedige 
afdoening. Een nieuw ontwerp van wet wordt 1857 ver
worpen, waarna in 1862 een nieuw stel ontwerpen wordt 
ingediend en in 1863 gewijzigd. In het binnenland pleit 
o.a. Mulder voor farmaceutisch onderwijs aan de Hooge 
Schooien, ook in het buitenland leeft dit streven en geeft 
Liebig reeds in 1840 het voorbeeld door practisch schei
kundig onderwijs te geven. Maar inmiddels ploegt de 
landman voort, de apotheker niet minder. 

Bundeling van krachten. 

In Amsterdam (o.a.) hebben een aantal apothekers zich 
verenigd in leesgezelschappen, waar men theoretische 
en practische ervaringen uitwisselt en waarin ook de 
maatschappelijke toestanden ter sprake komen. Zo is er 
een chemisch-pharmaceutisch leesgezelschap onder 
voorzitterschap van Prof. W. S. Swart, waarvan ook an
dere geïntresseerden dan apothekers deel uitmaken, zo
als Dr. Sarphati, de zeer bekende en in Amsterdam voor 
openbaar welzijn zeer actieve geneesheer. Van het Che
misch leesgezelschap, onder voorzitterschap van apo

theker D. Pas uit de Kalverstraat is Deufferwiel lid. Wan
neer in 1842 wederom zonder zelfs inspraak van apothe
kers een farmaceutische wet zal worden behandeld 
sluiten beide gezelschappen zich aaneen en stichten op 
initiatief van Dr. Sarphati op 23 april 1842 de Neder-
landsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 
waaraan van de gezelschappen resp. 16 en 13 dus 29 
apothekers deelnemen. Per die datum treden echter nog 
8 anderen toe: 37 leden-oprichters waaronder Deuffer
wiel. Snel groeit dit gezelschap uit tot een landelijke 
organisatie, zoals het doel is geweest en zal men andere 
vergaderplaatsen moeten vinden dan het café aan de 
Nieuwendijk, onder het genot van een enkel kopje koffie, 
soms een enkel glaasje wijn, waar op kosten van het 
gezelschap een zuurkast is gebouwd voor demonstratie 
van scheikundige proeven. Subsidie is er niet bij. Maat
schappelijk en wetenschappelijk is de krachtenbundeling 
gelukt. 

De farmacie en haar hulpwetenschappen. 

De grote vlucht, diè de farmacie zal nemen kan niet los 
gezien worden van die van haar hulpwetenschappen. Dit 
geldt in het bijzonder voor de scheikunde, zowel de 
preparatieve als de analytische afdelingen daarvan. In 
1791 komt Soda uit steenzout bereid voor de apotheker 
beschikbaar als grondstof, in 1799 Chloorkalk (Thénard). 
Het verschil tussen organische en anorganische chemie, 
dat Bergmann omstreeks 1780 aanwijst verliest met Wöh-
ler (1828) aan invloed. Zowel het isoleren van "werkzame 
bestanddelen" uit plantaardig materiaal als het langs 
analytisch-chemische- en fysische weg toetsen van de 
chemische zuiverheid daarvan verschaffen de apotheker 
zijn grondslag voor een meer exacte geneesmiddelen
en grondstoffencontrôle. De chemische symboliek, door 
Berzelius ontworpen in aansluiting aan Lavoisier, Guyton 
de Morveau en Berthollet opent wegen tot ideeën- en 
ervarings-overdracht op eenduidige wijze. G. J. Mulder 
neemt het initiatief tot de vertaling van Berzelius's leer
boek in het Nederlandsch. De enorme toename op dit 
gebied aan recepten in de boekjes van Deufferwiel t.o.v. 
zijn voorgangers komt op deze rekening. In overeenstem
ming hiermede is ook het toenemend aantal boekenen 
tijdschriften op chemisch- en farmaceutisch gebied. Sinds 
1832 verschijnen in Dutschland Liebig's Annalen der 
Chemie und Pharmazie, vanaf 1835 Annalen der Chemie. 
Poggendorf's Annalen der Physik und Chemie verschij
nen dan reeds sinds 1824. In Frankrijk zien de eerste 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences in 1835 
het licht, in Engeland verschijnt vanaf 1848 het Journal 
of the Chemical Society. In Nederland wordt vanaf 1835 
de Nieuwe Schei-, artsennijmeng- en Natuurkundige Bi
bliotheek van Dr. B. Meijlink (Deventer) uitgegeven. 

De apotheker en de waterleiding. 

De apotheker heeft zich van oudsher bemoeid met wa
ter. Niet slechts werd en wordt mineraal water als ge
neesmiddel toegepast maar ook is water een voor de 
mens onontbeerlijk "voedings en genotmiddel", en dit 
liefst in zuivere en smakelijke toestand. Voor de apothe-
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ker is het bovendien een der ideale verdunningsmidde-
len voor vloeibare geneesmiddelen, oplosmiddel, hulpstof 
en wat niet meer. Reeds vroeg is dan ook in de recep
tuur de zuiverheidsgraad vermeld, variërende van bron
tot regenwater. Dit laatste nu werd een stijgend gevaar 
voor de gezondheid wegens de toepassing van loden 
daken en regenpijpen. De voortdurende bemoeienis van 
de apotheker met drink- en gebruikswater werd erkend, 
toen een Commissie tot bestudering, onder leiding van 
J. P. Taunay, de waterleidingsplannen voor Amsterdam 
van de Ingenieurs Bake en J. W. Brand ging verwezen
lijken. Nu waren er al plannen voor een waterleiding na
dat het water in de stadsgrachten, in 1530 nog "zeer 
costelijk" in 1540 brak en slecht was bevonden. 
Niet zozeer de vervuiling maar de verzilting via het IJ 
dreef particulier en ambachtsman (brouwer, volder) tot 
wateraanvoer vanuit de U-polders, dan de Haarlemmer
meer, het Gein, de Vecht en wegens de prijsstijging van 
het regenwater kwam er in 1565 een regenbak-keur. 
In 1624 verkreeg Pieter Meijbos octrooi voor een water
leiding uit Nigtevegt naar de Geinbrug via een gracht. 
Ook Elias Sandra dacht in 1682 aan lederen buizen, 
grachten en aquaducten, maar het wachten was op goed
koop en goed buizenmateriaal en betere energie-toepas
sing voor overwinnen van niveauverschil en wrijving dan 
ros- en windmolens. Zonder deze intressante ontwikke
ling te volgen keren wij terug naar het heden van Deuf-
ferwiel. Met inschakeling van de jonge Ned. Mij. ter Bev. 
d. Pharmacie wordt door Taunay een analyse gevraagd 
van het drinkwater, te nemen uit een aantal prises d'eau 
voor een Vechtwaterleiding, van de Leidsche Rijn bij 
Utrecht naar Amsterdam lopende met behulp van ijzeren 
en gemetselde buizen. Het rapport, uitgebracht door de 
apothekers de Liefde, Wafelbakker en Swartwoud is in 
zijn nauwkeurigheid nog steeds het herlezen waard. Een 
concessie wordt verleend in 1845, ingetrokken, opnieuw 
verleend in 1851 en de waterleiding komt tot stand. 
Tegelijkertijd is concessie verleend aan de Majoor der 
Genie Vaillant voor een duinwaterleiding, die kostelijk 
duinwater zal kunnen onttrekken aan de tot nog toe 
waardeloze duingebieden van Jhr. van Lennep en ande
ren. Ook bij het onderzoek naar dit water worden apo
thekers betrokken, zijnde van den Boon Mesch en van 
Breda. Ook dit staaltje van goed koopmanschap, dat te
vens een grote dienst aan de volksgezondheid bewijst, 
wordt gerealiseerd en volgens goed Nederlandsch ge
bruik krijgt Amsterdam niet één maar twéé waterleidin
gen, die men nog lang aan de deksels der waterkraan
putjes (en opschriften in de Keuringsdienst van Waren) 
zal kunnen herkennen. 

De apotheker en de geneeskunst. 

Met de nieuwe inzichten in de geneeskunst en de farma
cie vindt er uiteraard een wijziging plaats in de farmaco
therapie. Hierop in te gaan is binnen dit kader ondoenlijk. 
Een uitzondering worde gemaakt voor de anaesthesie. 
Achtereenvolgens vinden lachgas, ether en chloroform 
toepassing, welk laatste in 1847 de ether vervangt. Van 
invloed is hierbij, dat de analytische methoden en (voor

al) de bereidingsmogelijkheden geen ether konden pro
duceren, die de luchtwegen niet aantastte. Later komt 
daarbij, dat voor toepassing bij legers tevelde ether on
geschikt is. In tegenstelling tot de chloroform is het 
brandbaar en explosief en de chirurg tevelde moet wer
ken bij open licht en -vuur. Helaas tast chloroform de 
lever aan. 

De apotheker vindt het buskruit uit. 

Van de industrie schijnt voor de apotheker een bijzonde
re stimulans te zijn uitgegaan voor de vervaardiging van 
vuurwerk. Reeds in 1807 wordt een chemisch vuurtuig 
beschreven, in 1833 volgen de fosforhoudende lucifers, 
waarvan in 1848 de gele- door rode fosfor wordt vervan
gen. Bij Deufferwiel vinden wij recepten terug. 
In 1846 komt het schietkatoen, waaraan Böttger (Bremen) 
en Schönbein hun naam verbinden, dan in 1862 vindt 
Nobel het dynamiet uit. Merkwaardig is het bericht, dat 
Deufferwiel knipt uit de Amsterdamsche Courant van 
13-10-1846, waarin Dr. Otto in Brunswijk de uitvinding 
van ontploffend katoen claimt en in het belang van de 
mensheid weigert octrooi ervoor aan te vragen. Groot 
is het aantal recepten, dat Deufferwiel vermeldt voor al 
dan niet ontploffend vuurwerk. De apotheker heeft het 
buskruit ontdekt als een welkome bijdrage voor zijn in
komen uit farmaceutische arbeid. 

De gemiste boot van de bacteriologie. 

Eigenlijk is het erg verklaarbaar. De apotheker, geobse
deerd door de ontwikkelingen op schei- en natuurkundig 
gebied, richt zijn farmaceutisch denken daarop. Het ont
gaat hem, dat de daaraan ten grondslag liggende ge-
dachtengang niet steeds strookt met het biologische den
ken, waartoe zijn substraat, de patiënt, hem moet nopen, 
zij het dan ook uitgaande.niet van een ziektebeeld maar 
van de materie. De langdurige strijd tussen chemici en 
bacteriologen in spe heeft moeten bijdragen tot zijn par
tijkiezen aan de kant der chemici. In Deufferwiel's tijd is 
verder het wachten op de ontwikkeling der (bacterie-) 
kleurstoffen, maar dat kan hij nog niet weten. Zo is de 
bestrijding van cholera nog toevertrouwd aan Lotio ante 
Cholera van Dr. Egeling (1832) van Alcohol, wijnazijn, 
kamfer, mosterdzaad, zwarte peper en knoflook. In het
zelfde jaar wordt een elixer aanbevolen van Brandewijn, 
suiker, kaneel, muskaatnoot, pepermunt en olijfolie en 
als voorbehoedmiddel Tinct. aromatic, Bals. vit. Hoffman-
ni, Naphtae acetici en Oleum Calami aromat. Later vol
gen nog drie recepten van Dr. Daum, Chirurgijn Majoor 
te Batavia, w.o. een met Laudanum, een met Vinum opii 
aromatic, en een met Opium puriss. Dat inmiddels de 
pokkehvaccinatie, vanaf 1823 uitgevoerd, vóór 1850 reeds 
algemeen werd toegepast had geen farmaceutische con
sequenties voor Deufferwiel en de zijnen. 

Het gezin van Deufferwiel 

Reeds uit de korte genealogie blijkt, dat het gezin snel en 
regelmatig aangroeide. Kindersterfte is er weinig, slechts 
de jongste dochter sterft op 2-jarige leeftijd. Van de 
overige 10 sterven er echter 7 tussen 26 en 31 jaar (ik 
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JAN BESIER + ANNA GROEN ARENT BUYS + ELSJE SCHADE 
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V. Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 137 8. 9.1871-1875-
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Verklaring der tekens: 
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Apr. : Apothekersexamen 
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zen) v.a. 1874 en na overlijden vader in 1878 
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kan de leeftijd der overige 3 slechts tot 32 jaar vervol
gen). Naar het in de overlevering heette heeft vooral de 
tuberculose hier tol geëist. 
Slechts van enkele kwam ik wat te weten. GERRIT THEO-
DORUS wordt kantoorbediende, trouwt een Engelse en 
woont dan aan de Plantage tot zijn dood (29 jaar). Hij 
laat een zoontje achter. 
OTTO GERARD ELIZA gaat jong naar Ned. Oost Indië, 
waar hij vóór 1865, dus op 18-jarige leeftijd moet zijn 
gehuwd. In dat jaar wordt hem een zoon geschonken, die 
te Macassar wordt geboren. De volgende, een dochter, 
wordt in 1867 geboren te Soerabaia, evenals een zoon in 
1870. Kort daarna moet de moeder zijn overleden, want 
hij repatriëert, woont in 1874 bij zijn vader in, samen met 
zijn kinderen en sterft in 1878. Gevolgen van tropenziek-
ten? 
JOHAN JACOB CAREL is de enige zoon, die vader JAN 
GERARD als apotheker wil opvolgen en daartoe blijkbaar 
de vermogens heeft. Waarschijnlijk zal hij door zijn vader 
'zijn opgeleid in de practijk. Hij zal haast moeten maken, 
wil hij nog in de overgangsregeling vallen, want daarna 
is nog slechts een universitaire vorming voor de apothe
ker toegelaten. Hij slaagt voor zijn examen 11-2-1863 en 
wordt als apotheker toegelaten ("promotie") op 29 de
cember 1864. Niets schijnt de opvolging van vader Deuf-
ferwiel in de weg te staan. In 1869 is de zoon dan ook al 
getrouwd met de makelaarsdochter Aryaantje Tersteeg. 

Het personeel 

Reeds werd terloops opgemerkt, dat dit vrij grote gezin 
behoefte zou hebben aan hulp. Dienstboden waren trou
wens in hun stand gebruikelijk. Ik vond het aardig om 
tussen 1860 en 1863 het dienstbodenverloop eens na te 
gaan en vond: 
Wilhelmina van Veen, Amsterdam, N.H., geb. 18-1-1820, 
aanwezig, vertrokken naar Asd Mei 1861; 
Alida Rijkaard, Asd, N.H. geb. 19-9-1819, aanwezig, ver
trokken naar Asd. Nov. 1860; 
Cornelia v/d Linden, Utrecht, R.K., geb. 1-1-1837, geko
men Nov. 1860, vertrokken naar Asd Mrt. 1861; 
Helena Maria Bouter, Asd, N.H., geb. 1-9-1838, gekomen 
Mei 1861, vertrokken naar Asd Dec. 1861; 
Christina Johanna Convooij, Asd, N.H., geb. 12-7-1837, 
gekomen Nov. 1861, vertrokken naar Asd Mei 1863; 
Helena Driessen, Muiden, N.H. geb. 29-10-1838, geko
men Mei 1863; 
Het verloop was dus groot, de lateren komen op hun 
23-24e levensjaar in dienst en vervangen dan de oudere, 
40-jarige, dienstboden. 
Als assistenten, bedienden, vond ik in 1850 als inwo
nende: 
G. J. Romijn, Bodegraven, N.H. geb. 12-10-1789, geko
men Jan. 1850, vertrokken naar Arnhem Apr. 1851; 
Herm. Corn. Harteveld, Brielle, N.H. geb. 10-12-1818, ge
komen Jan. 1852, vertrokken naar Soerabaia 1854; 
F. H. Prins, leerling-apotheker 13-9-1860, gekomen 
9-6-1864, in dienst 1874; 
Tussen 1854 en 1860 was er blijkbaar een assistent ex
tern. Van kinderarbeid is hier dus blijkbaar geen sprake. 

De zoon volgt op. 

Blijkbaar maakt vader Deufferwiel plaats voor zijn op
volgende zoon door met zijn gezin te verhuizen naar de ' 
Warmoesstraat. Dit schijnt omstreeks 1865 te zijn ge
schied. Omtrent de praktijk van zijn zoon, volgens de 
foto een wat frêle uitziende jongeman, sterke tegenstel
ling tot zijn stevige vader, is eigenlijk niets bekend. Uit 
het huwelijk wordt een dochtertje geboren in december 
1870. Dan slaat de ziekte toe. Tuberculose? Johan Carel 
Jacob sterft op 8 september 1871 na een practijk van 5 
jaren en een huwelijk van slechts 2. Een andere zoon als 
opvolger is er niet. Vader Deufferwiel moet noodge
dwongen alleen de apothekerspraktijk hervatten en keert 
terug in het pand op de Voorburgwal. De jonge weduwe 
verhuist naar de Kerkstraat met haar dochtertje. 

Deufferwiel zoekt een nieuwe opvolger. 

JAN GERARD Deufferwiel is sinds 20 maart 1855 weduw
naar. Hij is niet hertrouwd. Het hervatten van zijn prak
tijk voert niet tot nieuwe aantekeningen in zijn liber pres-
cribendi. Op vijf na zijn zijn kinderen hem ontvallen. Hij 
ziet dus om naar een vreemde als opvolger en vindt die 
door associatie met JAN FREDERIK SUYVER. Blijkens 
de aankondiging onder "persoonlijke aangelegenheden" 

Deuffer-Wiel's laatste huis, Prinsengracht (nu) 487 bv (zie pijl) 
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is het Pharmaceutisch Weekblad 1871/72 no. 44: "J. G. 
Deuffer-Wiel, apotheker te Amsterdam, heeft zich geas
socieerd met den Heer J. F. Suyver, tot heden Stads Apo
theker in het Buitengasthuis aldaar, onder de firma Deuf
fer-Wiel & Suyver". Ook hier dus de associatie als vorm 
van overname. De naamcombinatie zal nog geruime tijd 
voortleven op de apotheaketiketten, de huurkwitanties 
en de sluitzegeltjes. Toch zijn er ook hier enkele myste
ries. Zo verschijnt in het nummer van 12-10-1873 in het 
Pharm. Weekblad een advertentie: "Te Amsterdam wordt 
een welbeklante apotheek ter overname aangeboden; 
ook is men niet ongenegen zich voorlopig te associëeren, 
ten einde later de zaak over te nemen. Adres franco 
onder Letter M bij den Boekhandelaar A. H. Meijer, N.Z. 
Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam". 
Men zou dit haast met de apotheek van Deufferwiel 
identificeren, gezien de ligging. Verder wordt J. G. Deuf-
fer Wiel als apotheker bij wijziging van 24-5-1874 afge
voerd van de naamlijst van apothekers, uitgegeven door 
de N.M.P. en na protest hier weer in opgenomen. 
Hoe het zij, Deuffer Wiel verhuist met zijn gezin naar de 
Prinsengracht 487 boven (Kring 4 buurt HH). Het wordt 
weer een groot gezin, want behalve drie ongehuwde 
dochters trekt ook de gerepatrieerde zoon met diens drie 
kinderen in, om zelf daar te overlijden en zijn jonge kin
deren in de hoede van grootvader en tantes achter te 
laten. 

De laatste jaren. 

Apotheker Jan Gérard Deufferwiel is tot aan zijn dood 
toe regelmatig "zijn" apotheek blijven bezoeken. Dage
lijks komt hij een praatje maken met zijn mede-firmant en 
dnens gezin. Hij is een kindervriend. Altijd heeft hij een 
blikken doosje met flikjes in de zak van zijn zwarte jas, 
waarvan elk der kinderen Suyver er één mag snoepen, 
zó vertelde mij op 8-9-1948 een dier kinderen, later Me
vrouw Scheltes. Het huis aan de Prinsengracht is een 
tamelijk ruim bovenhuis met zolderverdieping, schuin te
genover de nu gedempte Elandsgracht. Op 14 augustus 
1888 overlijdt apotheker Deuffer Wiel in de leeftijd van 
82 jaar, na al zijn zoons te hebben overleefd. Dochters 
en kleinkinderen blijven achter. 
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