
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Een stukje apothekershistorie uit het dorp Zeist* In het midden der 19e eeuw, onder het burgemeesterschapvan burgemeester Van Bern, verwoestte een brandjehet gemeente-archief. Dat is voor alle nakomelingen, diebelang stellen in de geschiedenis van onze plaats, eenniet genoeg te betreuren feit. Een lichtzijde mag het genoemd worden, dat we ten on-zent een soort gemeente in de gemeente bezitten in deEvangelische Broedergemeente (de z.g. Hernhutters), diesedert ongeveer 1767 in ons dorp zijn en er zeer behoor-lijke archieven en dagboeken op na houden, en door hunzeer intensieve samenleving soms allerlei kleinigheden inhun &quot;Aeltesten-Conferenz&quot; - plaatselijk bestuur - behan-delen en daarvan in hun &quot;Diarium&quot; aanteekening hielden. Dr. F. H. H o 1 m, voormalig lid van de fa K r a e-pelien en Holm, mede geholpen door PastorMuller , den

predikant der Broedergemeente, ver-schafte mij tal van feiten en afschriften uit de Diaria.Hierbij gevoegd een aantal familiepapieren, als acten vankoop, vennootschap, ontbinding, enz. maakten het mo-gelijk, een vrij geregeld verhaal van een der oudsteapotheken samen te stellen. Het vroegste bericht, dat we aantroffen over een apo-theek, is uit 1792. Op den 12den Aug. van dat jaar stierfvolgens het Diarium Gerrit van Wees, in levenapotheker. Van dezen staat wel niet vast, dat hij eenapotheek heeft gedreven, maar een volgend bericht maaktdit toch wel hoogstwaarschijnlijk. Op 3 Juli 1793 ver-meldt namelijk het dagboek, dat Broeder ChristianGottlieb Hentschel als aanstaande provi-sor der gemeentelijke (lees: Broedergemeentelijke) apo-theek van Herrnhut &quot;behouden is aangekomen&quot;. We mogen dus hieruit zonder al te veel fantasie vast-stellen, dat sedert pl.m. 1780 de Broedergemeente eeneigen apotheek bezat, waarover eerst G. van Wees

* Met toestemming overgenomen uit het PharmaceutischWeekblad, 1931 74





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 3. Tot alles betaald zal zijn, blijft zijn geheele vermo-gen en de heele inventaris als hypotheek. 4. Alles ge-schiedt alleen, om Br. W u 1 1 e n te helpen, dus zoodradie hulp niet meer noodig is, vervalt de apotheek weeraan de gemeente terug, ook bij sterfgeval, etc. 5. Br.W u 1 1 e n belooft, zich naar de verordeningen en re-gelingen der Gemeente te gedragen en voor het aanschaffenvan goede medicamenten te zorgen en deze voor den laagstmogelijken prijs te verkoopen &quot;so dasz alles zur EhreGottes und zur Zufriedenheit der Geschwister gereiche undallen Klagen und Unannehmlichkeiten vorgebeugd werde&quot;. Lang heeft Dr. W u 1 1 e n geen plezier gehad van zijngecombineerde praktijk. Hij was n.1. lijdende aan&quot;tering&quot; en stierf reeds 26 Febr. 1803, ruim 26 jaar oud. Voor de gemeente schijnt de combinatie medicus-apo-theker wel aanlokkelijk geweest te

zijn, want zij zoekteen ander. 26 Mei 1803 komt Doctor Johannes Chris-tiaan Kaulfusz, die zij &quot;beroepen&quot; hebben,uit Neuwied, om de plaats eens te zien en besprekingen tehouden. Of hij de betrekking van gemeente-arts-apothekerkrijgen zal, wordt in een plechtige bestuurszitting op 2Juni door het lot beslist. Hij wordt door deze &quot;hoogereleiding&quot; aangewezen en heeft er zich dan ook aan te hou-den, maar....... 15 Juni schrijft hij uit Neuwied, dat hij zijn huis en praktijk aldaar niet kwijt kan raken endat hij niet wil overkomen, voor hij al zijn schulden kanafdoen. Nu volgt er weer een voor ons merkwaardige uiting. DeAeltesten-Conferenz biedt hem n.1. een voorschot aan &quot;om-dat men met het oog op de apotheek in verlegenheid zoukunnen komen&quot;. Hieruit blijkt, dat ook in die rumoerige dagen na deRevolutie het &quot;Toevoorzigt&quot; aan zijn eischen vasthield!en bovendien, dat de menschen beter een jaartje zonderdokter

konden, dan zonder apotheker! Wanneer Kaulfusz precies is gearriveerd, blijktweer niet, wel dat hij er in 1804 is, want d.d. 1 Maart1804 onderteekent hij met een uitvoerig onderschrift deboven gememoreerde koopacte van Dr. W u 1 1 e n en ver- 76











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Wegens den verren afstand van onze Apotheek vaneenige gedeelten dezer gemeente, hebben wij, op ver-zoek van velen, besloten van heden af 2 bussen teplaatsen en wel een op den Utrechtschen straatweg bijde Tramremise, de andere Hoogenweg aan de Bewaar-school, met het doel daarin recepten en andere be-stellingen in ontvangst te nemen. De lichting zal ge-schieden voormiddags 9.30, namiddags 1.30 en 5.30.Op Zon- en feestdagen 11.30. KRAEPELIEN & HOLM,Apothekers, Broederplein. Zeist, 12 Juni 1886. Uit de hierna afgedrukte brief en advertentie uitde Weekbode van 19 juni d.o.v. blijkt dat collegaGuldensteeden Egeling niet erg gelukkig was metdeze gang van zaken. De beide heren konden elkaar in elk geval enkelemalen per dag ontmoeten bij het lichten van de recep-tenbussen op precies dezelfde tijden en plaatsen. INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur!

Vergun mij, in verband met achterstaande advertentiede volgende opmerking te maken: Slechts noode ga ik over tot het plaatsen van recep-tenbussen, een maatregel die in de Pharmacie als min-der gepast wordt beschouwd en die, in enkele grootesteden van ons Vaderland toegepast, meestal tot degrootste onaangenaamheden tusschen collega's heeftaanleiding gegeven. Nu echter de heer Holm hiermede is begonnen, meenik verplicht te zijn, zijn voorbeeld in dezen te moetenvolgen. Hoogachtend,                                     UEd. Dr. dienaar. Guldensteeden EgelingZeist, 19 Juni 1886. 83



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Verwijzende naar het ingezonden stukje in het No. vanheden, hebben de ondergeteekenden de eer te berichtendat zij Dinsdag, 22 Juni ook twee RECEPTENBUSSEN zullen plaatsen, eene op den Utrechtschen straatwegbij de Tramremise en eene aan de Bewaarschool op denHoogenweg. De lichting zal geschieden des voormiddags 9.30, 's na-middags 1.30 en 5.30. Op Zon- en Feestdagen 11.30. CULDENSTEEDEN EGELING & ZOON, Apotheker. Dorpsstraat. , Na 1931 zijn de apotheek aan de 2e Dorpsstraat en defabriek aan de Karpervijver geschiedenis geworden. Op23 maart 1960 schreef de heer J.A.J. van Hulsen aanhet gemeentebestuur van Zeist dat de ten name van dePharmaceutisch-Chemische Fabriek &quot;Kraepelien en Holm&quot;staande hinderwetvergunningen konden worden ingetrok-ken omdat het bedrijf dat was gevestigd in de percelenachter het pand

Karpervijver 5, welke percelentot 1 januari 1960 gehuurd werden van de EvangelischeBroedergemeente, inmiddels waren ontruimd. De apotheek van Huber werd in 1968 door drs J.H.Versteeg (eigenaar van apotheek Oldeman, voorheen Gul-densteeden Egeling) overgenomen met de bedoeling dezete verplaatsen naar de wijk &quot;Hoge Dennen- Kercke-bosch&quot;. Toen realisering van deze verplaatsing aan-vankelijk niet mogelijk bleek, kreeg apotheek Hubervoorlopig onderdak bij apotheek Oldeman aan de IeDorpsstraat. Na tien jaar kwam de vestiging &quot;Hoge Den-nen-Kerckebosch&quot; tot stand in het pand Ernst Casimir-laan 72. De in 1830 opgerichte apotheek aan de IeDorpsstraat is inmiddels ook opgeheven en verplaatstnaar Zeist-West in het pand De Clomp 3144. % ,                    . .                           - L. Visser 82
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