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en van· de meest belrende en alom verspreIde
volks-geneesmiddelen is voorzeker de àloude en
beroemde "OPRECHTE" HAARLEMMEROLIE
van C. DE KONING TILLY , welks geneeskrachtige eigenschappen over de ganache aarde zijn bekend.
Van de Noordkaap tot Zuid-A frika, van Indië tot NoordAmerika, en van Rusland tot Canada, is dit bij uitstek
practisch en snel werkend koude afdrijvend volks-geneesmiddel zeer gezocht.
Overal waar beschaafde volkeren wonen I in alle klassen
der maatschappij en niet het minst in de groote centra's
van bevolking, is, dank zij de roem van het medicament I
de "OPRECHTE" HAARLEMMEROLIE een uitnemend huismid·
del. dat tallooze goede diensten heeft bewezen en nos
steeds bewijst aan duizenden lijders,
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In het jaar 1672 werd dit beroemdp. Geneesmiddel uit.;
gevonden door Leendert Jan Olaes Tilly. Poorter) wonende
binnen Haarlem in de Achterstrn.at No. 13.
In hetzelfde huis waar de uitvinder woonde en wáar
het wapen van Tilly uithangt. is nu nog de fabriek gevestigd en wordt het medicament evenals vroeger naar het

aloude en echte recept bereid.

Na de uitvinding verwierf de IIOPRECHTE" HAARLEMMEROLIE van Tilly. spoedig groote bekendheid en werd haar
roem verbreid naar alle windstreken, door kooplieden
en zeevarenden.
Ook in de geneeskundige kringen dier dagen. werd het
geneesmiddel druk besproken. Niemand minder dan de
groote geleerde HermanU8 Boerltaav6, professor in de geneeskunde te Leiden. prees het medicament in zijn drukke
praktijk aan. om zijn steen- en water afdrijvende eigenschappen (Colçulum abigere et urinam movens.)
Men wil zelfs weten. dat de roemzuchtige Keizer van
China. !(ang Hi, de eerste Vorst der Mandsjoe dynastie.
gebruik maakte van de "OPRECHTE" HAARLEMMEROIJIE
van Clae.~ Tilly die hem door de geleerde missionarissen
de E.erw. Paters. Bouvet Reg is , en Jarstour werd verstrekt.
Het medicament was toen nauwelijks 40 jaren in gebruik.
wel een bewijs hoe spoedig het burgerrecht had verkregen en een eerenaam had verworven onder de Geneesmiddelen in alle standen tot zelfs aan de andere zijde van den
aardbol.
I

Geen tijd heeft den roem van de HAARLEMMEROLIE van
Olaes Tilly te niet kunnen doen. Integendeel, met klim·
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mend succes neemt zij in gebruik toe en wordt aanbevo·
len bij allen die lijden aan Steen of Gravee' en die door
Rheumatlsohe pijnen of verouderde I(oude worden gekweld.
Talloos. zijn de geconstateerde genezingen, door het
eenvoudig, goedkoop en heilzaam huismiddel bewerkt en
dat komt omdat het medicament is van ouds beproefd J
bij voorgeslacht en tijdgenoot.
De grondstoffen waaruit de "OPRECHTE" HA.ARLEMMEROLIE van Olaes Tilly bereid werd J waren reeds ten tijde van
de Egyptenaren onder Koning Ramessoe of Ramscs bekend.
Ook de Romeinen waren niet onkundig van de balsemende
en doordringende eigenschappen van de Oleum IITerebinthinum" en de vader der Geneeskunde I de Grieksche
wijsgeer Hippocrates, paste het middel reeds 400 jaren voor
Chr. toe en schreef er eene verhandeling over. In geen
enkele Apotheek ontbrak het medicijn en ook nu nog
handhaaft het zijn alouden roem.
Het was voor den Haarlemmer Olacs Tilly weggelegd J
om de Oleum Terebinthinum (Terpentijn Olie) te vermengen met Oleum Lini en Sulphur. De 'rerpentijn Olie verkregen door insnijdingen van de naaldboomen I als prikkelend afdrijvend middel in de Geneeskunde ,aangewend,
vermengde Tilly met de om haar laxeerende en verzachtende eigenschappen bekende Oleum Lini (Lijnolie)
en het bloedzuiverende dus microben doodende Hulphur
(Zwavelbloem.)
Bij dit mengsel voegde hij nog eenige ingrediënten en
bracht alles in de juiste verhoudingen tot elkander.
Na lang zoeken en door vele proefnemingen vond Tilly
wat hij begeerde· en in het jaar 1672 kwam het
1

.. Medicamentum Gratla Probatum"
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uit zijn Laboratorium te voorschijn, als een deugdelijk
geneesmiddel.
Eerst gaf hij zijn Medicament aan arme lijdende natuurgènooteu, later aan kennissen en vrienden. ,De verkregen
resultaten waren zeer groot. Wondersnel verbreidde zich
daarna de roem der

Haarlemmerolie van Claes de Koning Tilly.
Deze was dan ook in het jaar 1696 genoodzaakt, eene
fabriek voor dit Volks-Geneesmiddel op te richten voor
de bereiding daar van in het groot.
Op den 26 Februari van genoemd jaar verkreeR Olac8
Tilly van Burgemeesteren der Stede Haerlem .. consent tot
het maken en v9rkoopen van het Medicamentum Gratia
Probatum."
Het 200 jarig bestaan van de Fa.briek, is op voormelde
datum in het jaar 1896 feestelijk herdacht döor het per..
80neel, dat aan de Fabriek van C. DE KONING TIL.LY verbonden is. Bij gelegenheid van dat tweede Eeuwfeest.
werden de' verschillende instellingen van Liefdadigheid te
Haarlem in staat gesteld, om van een ruime gift, feest te
kunnen vieren en werden de algemeene armen ruim bedeeld.
--H~--

Bij boven aangehaalde vergunning tot uitbreiding van
zijne ze,ken, werd Olaes Tilly te kennen gegeven, door de
Stedelijke Regeering zijner 'Woonplaats, dat hierbij gehoord was het advies van Geneesheeren van Haarlem benevens een zevental Burgers "die doorexperentie de voortreffelijke uitwerking van het Medicamentum hadden bevonden. u
Ook op grond hunner getuigenissen werd aan Olaes Tilly
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den gell October 1723, door de Stede1ijke Regeering
toegestaan:
"het Geneesmiddel alleen te bereiden en te verkoopen."
Na het overlijden van den ouden heer Olaes Tilly, op
den 4en Februari 1734, werd de zaak verder gedreven
door zijn opvolger en bloec1verwant C. DE KONINU TU,I,y,
en wel in hetzelfde perceel , Achterstraat 13 te Haarlem,
in welk huis heden ten dage, even als vroeger de "OpRECHTE" HAARLEMMEROLIE naar het aloude en echte recept
van den uitvinder gemaakt wordt.
Van dien tIjd af ,,' mocht men gerust schrijven

Oprechte" Haarlemmerolie van C. DE KONING TILL Y,
want van den dag af van het overlijden van Olaes Tilly
werd het Medicament

J

NAGEMAAKT,
zooals ook nu nog geschiedt.
Spoedig verkreeg de verzending der ,.OPRECHTE" HAARLEMMEROLIE van C. DE KONING TILLY door het enorme
verbruik een grooten omvang.
Van reclame was in die eenvoudige tijden geen sprake,
en daarom liet de nieuwe eigenaar dan ook niet reizen ,
om zjjn Geneesmiddel aan den man te brengen. Deze,
stelregel wordt ook nu nog toegepast, De verbruikers
kunnen de Haarlemmerolie vari C. DE KONING TnLY
dan ook ALLEEN beltomen bij den Fabdkant, of Lij de
door dezen aangestelde dèpbthouders.
Nu spreekt het wel als van zelf', dat de namakers van
bet Medicament, hunne producten wel aan den man moeten
brengen door te reizen, en waarbij dan allerlei leugens
worden gedebiteerd, die het publiek misleiden en Ilet in
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den waan laat dat ala de OLIE maar uit Haarlem komt,
onder een of ander aangenomen of 'verdraaiden naam, het
dan wel goed zal zijn. Hierdoor zijn velen de dupe gewordon I zoowel in dezen I als in vroegeren tijd. waarvan
hierbij eenige staa.Itjes.
Nauwelijks was Claes de ](ontng Tilly, de uitvinder van de
"OPREH'fE', HA AltlJE.M:MJ!lltOLUl overleden, of reeds den dag,
volgende op dien van zijn versterven I deed een gewetenloos mail, zekere Pieter van Aardenburg den volke kond
dat sedert het overlijden van Claes de J(oning Tilly bij hem
te verkrijgen was, een middel tot verbrijzeling van steen
en tot wegneming van het graveel, en dat hij daartoe
volmacht had van Burgemeesteren en het Collegium
Medicum van Haarlem. Aangezien dit nu, een groote
leugen was trok het Bestuur der Stad zich deze zaak met
alle ernst aan.
I

I

De gewaande opvolger werd bij de "Heeren',' ontboden
waar hem een ongemakkelijke uitbrander wachtte en boete
opgelegd werd.
Bovendien werd door het Bestuur der Stad in de Haarlemmer Courant van 18 Februari 1734 en in de Gazette
van Antwerpen, welk blad eveneens te Haarlem gedrukt
werd, een kennisgeving geplaatst, die de onbetrouwbaarheid
en de bedriegelljke handelwijze van gezegden van Aardenburg in het volle daglicht plaatste en waarbij hem tevens
werd verboden voort te gaan met den verkoop van zijn
waardeloos namaaksel.
(Dat heet nog eens met recht bescherming van Overheidswege.)
De kleinzoon van den uitvinder van het Medicament
Clae8 de ](oning Tilly, wendde zich I onmiddellijk na dit
veroordeelend vonnis I tot het Bestuur der Stad, verzoe~
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kende "met uitsluiting van alle anderen, aan hem vergunning te geven tot het maken, verkoopen en verzenden
van het bekende Medicament onder den nUIl,m van "OpRECHTE" HAARLEMMEROJJIE, welk verzoek bij Resolutie vu,n
den 19 Februari 1734 door Burgemeesteren van Haarlem
werd toegestaan, waarbij de vroegere gunstige bepalingen
aan wijlen zijn Grootvader Olacs Tilly verleend, werden
gehandhaafd.
---61.~-

Vijftien jaren gingen voorbij en C. DE KONING TILIJT
werd ongemoeid ge laten in de fabricage en verkoop van
het wereldberoemde Medicijn, dat ook thans nog door
'Schippers, Visschers en Landlieden wordt gewaardeerd
om zijn koude verdrijvende eigenschappen.
Er ging dan ook geen trekschuit van Haarlem naar
Amsterdam, naar den Haag en elders, of de schipper
had een kistje "OPRECHTE" HAARJJEMMEROLlE aan boord,
bestemd voor boer, burger of varensgast.
Op elk koopvaardijschip was de "OPRECHTE" HAARLEMMEROLIE te vinden. De Oost en W ~st Indië vaarders namen
het Medicijn mede naar de overzeesche bezittingen en
niet het minst voor hen, die ter walvisch vangst uitgingen, of die naar het hooge Noorden koers zetten, was
de "OPRECHTE" HAARLEMMEROlJlE v:an C.. DE KONING TUJIJY ,
onmisbaar, ja meer dan goud waard.
De houtvaarders op Rusland en Zweden en de Noordzee, visschers konden er niet buiten. De handelslieden
op Petersburg en Riga namen het Medicijn geregeld mede
op reis, en zelfs in Smeerenburg, een plaatsje op Spitsbergen, werd de " OPRECHTE" HAARLEMMEROLIE door
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de Walvischvaarders gel'egeld gebl'Uikt, welke om hare
Geneeskundige en koude verdrijvende uitwerking zeer gezocht was.
In het jaar 1749 achtten de Haarlemsche Apothekers
Gerrit IJzermans en Hendrik Aartsen den tijd gekomen, om
de Olie tnaar eens na te maken. Over het veroordeelend
vonnis tegen hun vroegeren collega, was al zooveel gras
gegroeid, "dat, zoo meenden zij, aan die vroegere gerucht
makende kwestie denkt niemand meer."
Maar de heeren hadden in dezen buiten C. DE KQNJNG
TILIIY gerekend, want zoodra genoemde Apothekers begOlmen hun namaak de wereld in te zenden, wendde de
kleinzoon van den uitvinder zich weder tot de Overheid
om bescherming. Het Bestuur der Stad Haarlem hielp
hem ook ditmaal bij be/duit van den 4e Nov. 1749, waarbij alleen aan C. DE KONING. TILLY de fabricage en alleen
verkoop der "OPREOHTE" lIAARLEMMEROL1l11 werd verzekerd.
Tevens gaven Burgemeesteren der Stad, den gewetenloozen namakers, die met hun waardeloos product reeds
velen hadden bedrogen een bittere pil te slikken, door
gezegden IJzermans en Aartsen te veroordeelen tot de betaling van 100 zilveren ducatons , ten behoeve van de armen
der Stad Haarlem.
Den Ie April 1762 stierf Olaes de Koning Tilly, waarna
zijne vrouw, die hem tot Maart 1796 overleefde, de zaak
op den zelfden voet voortzette. Na dien tijd werd de
fabriek en verkoop zaak door de erfgenamen gedreven en
wel in hetzelfde huis waar de uitvinder gewoond heeft,
welke zaak nog tot op den huidigen dag, onder den alouden naam van C. DE KONING TILLY , Achterstraat 13 te
Haarlem voortgezet wordt.

11
In de Telegraaf van 13 April 1895 schreef de heel' Gon..
net. archivaris , der stad Haarlem, hAt volgende :
De fabriek van C. DE KONING TILLY is nagenoeg onveranderd gebleven en staat nog altiid in de Achterstraat
13. De vermaardheid van de Olie houdt de herinnering van
den uitvinder levendig en de daar verkochte "OPRECHTE"
HAARLEMMEROLIE staat als van ouds "inzonderheid voor
lijders aan Graveel en Steen" altijd bekend te zijn:

"Medicamentum Gratia Probatum."
Wie na dit beknopte historisch overzicht mocht meenen.
dát de concurrentie en naijver het laatste woord zouden
gesproken hebben, vergist zich.
N a den dood van de vrouw van Olae8 de Koning Tilly
in 1796, had men in ons land grooten deels afgedaan met
de oude voorvaderlijke toestanden. Er woei een Fransche
wind over Holland en deze wind, die weldra tot storm
oversloeg, veegde alles weg wat met het oude iets had
uit te staan. Gilden verdwenen; Vrije concurentie kwamen er voor in de plaats en aan plaatselijke gebruiken,
Octrooien en Ordonnantiën , stoorden de menschen zich
niet meer. Alles vrij, was het parool. Dit was natuurlijk
koren op de molens van lieden, die zich door namaak
van de "Oprechte" Haarlemmerolie een bestaan trachtten
te scheppen, de gevolgen bleven dan ook niet uit. Voor
en na verrezen fabriekjes, waar de "Oprechte" Haarlemmerolie nagemaakt werd, als paddestoelen uit den grond op.
Nog in dezen tijd (vooral in de laatste 10 jaren) kwamen menschen het volk wijs maken dat ook zij het heilzame Medicament konden fabriceeren. Om een schijn van
w,aarheid aan de echtheid var1 hun namaaksel te geven,
zijn deze lieden zoo brutaal om achter hun naam die van
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Till!! te voegen en drukken, de etiketten van C. DE KONING

na.
Zelfs een is zóó gewetenloos, om die handteekening in
rood, bijna gelijkend. na te bootsen I in welk ergelijk
verschijnsel I onze wet helaas niet voorzien heeft.
De eenlgste waarborg die het publiek dus heeft, wil het
verzekerd zijn alleen "Oprechte" Haarlemmerolie te verkrijgen, is I om van de door C. DE KONING rrlLL Y
Achterstraat 13 te Haarlem aangestelde depothouders te koopen, of zich rechtstreeks tot den fabrikant voornoemd te
wenden. Wie van reizigers dit artikel koopt raakt altijd
bedrogen, warit C. DE KONING TILL Y Achterstraat 13
te Haarlem reist niet en laat niet reizen.
Uit vorenstaande volgt dus, dat er geen "Oprechte"
Haarlemmerolie is dan die, welke sedert ruim twee eeuwen lang gefabriceerdt wordt volgens het wel beproefde.
aloude en echte recept van den uitvinder, welke rechten
zijn over gegaan op den opvolger en verder op zijne
erven 1 die de zaak nog altijd voortzetten onder den naam
van C. DE KONING TILL Y welke gevestigd is Achterstraat 13 te Haarlem.
Hoe het mogelijk is I dat velen zoo maar klakkeloos
afgaan op den naam Haarlemmerolie zonder te onderzoeken wie de fabrikant is van de "Oprechte I" mag wel een
raadsel heeten.
Laten de menschen toch uit hunne oogen zien I voor en
aleer zij hulp gaan zoeken bij het Volks- Geneesmiddul
bij uitnemendheid.
Waarom zou men nog langer namaaksel koop en, daar
de echte onvervalschte I de "Oprechte" Haarlemmerolie,
onder ieders bereik is, of direct kan betrokken worden
TILLY
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bij den eenigen fabrikant van het "Medicamentum Gratia
Probatum," C. DE KONING 'l'lLLY, Achterstraat 13 te
Haarlem.
Wie bij depothouders koopt lette op de roode handteekoning zooals die hier onder is afgedrukt ;

wanneer die op de wikkel omslagen en op de etiketten van
de Heschjes voor komen, kan het publiek verzekerd zijn,
niet bedrogen te worden.
Alle andere Olie die men: aan den man tracht te brengen
is beslist namaak en schadelijk vocht, dat wel in Haarlem
en elders gemaakt wordt, maar dat niet is de "Oprechte"
Haarlemmerolie zooals die van

e.

de honinj !lilly,

welke om hare geneeskrachtige eigensohappen alleen aan
te bevelen is.
Een volksgeneesmiddel van zoo groote bekendheid
als de "Oprechte" Haarlemmerolie van C. DE KONING
TILLY, werd in den loop der tijden zooals gezegd is ,
door tallooze bedriegers nagemaakt.
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die namakers beweerden en bewereu llog, in het
bezit te zijn van het aloude en echte recept, waarnaar zij
een kooksel of mengsel bereiden dat naar de reuk en
smaak eenigszins gelijkt op de "Oprechte" Haarlemmerolie
van C. DE KONING TILLY maar die de geneeskrachtige
eigenschappen geheel en al missen, omdat het geheim der
bereiding hun totaal onbekend is, doch daarom bekommeren de namakers zich niet. Met dat al, bedotten zij
toch het licht geloovig publiek door op hunne biljetten of
wikkel omslagen, ongeveer preCIes het zelfde te verkondigen, wat op die van C. DE KONING TILLY voorkomt,
zelfs zoover strekt hun naïviteit zich uit, dat zij het publiek
WAARSCHUWEN VOOR NAMAAKI
kan het bespottelijker bedacht worden?
Een der brutaalste namakers ging nog verder om het
bedrog des te volkomener te maken. Zooals algemeen bekend is, wordt de "Oprechte" Haarlemmerolie van C. DE
KONING T1LLY gefabriceerd in het gebouw Achterstraat
13-15 te Haarlem waar het wapen van Tilly boven de poort
staat en dat hiernevens is afgedrukt.
Dit is een familiewapen dat van
den eenen opvolger op den
anderen overging en. dus als een·
onvervreemdbaar recht moet beschouwd worden.
Dit wapen nu ging een gewetenlooze concurrent, Waam'ng, zich
thans noemende Waaning Tilly t
bij de Rechtbank deponeeren en
klaagde daarna C. DE KONING
'1'1LL Y aan, dat deze op onwetJ
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tige wijze gebruik maakte van zijn? gedeponeerd merk.
Nota bene! Van pet jaar 1672 af, was dit wapen J het
wapen van Olaes Tilly, dat later door zljn kleinzoon O. DE
KONING TILLY en verdere erven is gevoerd als een
goede vlag die eena goede lading dekte.
Niemand daoht er dan ook aan dat wapen, dat familie
recht van C. DE KONING TILLY ter griffie te doponeeren , tot dat de firma Waaning het durfde bestaan.
Dat was wel de brutaliteit ten top gevoerd.
Grover an schaamteloozer voorbeeld van de nabootsing
v~n fabrieksmerken. is zeer zeker wel nooit vertoond.
Na deze gemeene aanranding der ruim twee eeuwen
oude rechten der erven van C. DE KONING TILLY, volgde een proces, dat eerst te Haarlem en later te Amsterdam is gevoerd.
Een relaas van dit proóes ie geven zou te veel ruimte
van deze brochure in beslag nemen. In het kort zi i vermeld, dat als verdediger van de firma O. DE KONING
1'ILLY optrad Mr. Joh. Enschedé, die een Bchitternnd .pleidool hield en die op Juridische gronden de onwettigheid
van het gedeponeerde merk aantoonde , waarbij hij tavens
bewees, dat 00 k de onderteekening van de akte van depöt
niet in orde was J aangezien er geen firma Waaning bestond, die als aanklager kon optreden en dat de namakers
den naam Tilly achter den hunnen voegden, waarop zij zelfs
geen recht hebben. Na deze ontmaskering van leugen en
bedrog J ontzegde de Rechtbank Waam:ng c.s. hun eiscl).
Daar er helaas in Nederland geen wot bestaat tegen hen
die fabrieksmerken nabootsen J omdat er altijd eenig versohil is tU88chen het een of andere merk. moest de firma
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C. DE KONING TILL Y er van afzien de namakers van htm
produot te vervolgen; dooh de eer was gered.
Uit het geen voorafgegaan is blijkt duidelijk dat de zaak
van C. DEK ONIN G TILL Y, de oudste is in Haarlem,
met betrekking tot het fabriceeren van "Oprp.chte" Haarlemmerolie en dat de mi nog bestaande zaak steeds in
het zelfde gebouw is uitgeoefend.
Er blijft thans nog over het bewijs te leveren, dat de
tegenwoordige eigenaar alleen het recht heeft den alouden
naam der firma C. DE KONING TILLY te voeren. Daartoe wordt verwezen naar de Nederlansche Staatscourant
van het jaar 1896 No. 184, waarin onder Gerechtelijke aankondigingen o.m. dit voorkomt:
"Bij akte, verleden door den Notaris P. F. de Bordes te
Haarlem. den 23 Juli 1896 heeft de fabrikant wonende te
Haarlem,' verklaard, dat hij sedert 15 October 1892 de
fabrièage van en den Handel in "Oprechte" Haarlemmerolie onder den naam of firma C. DE KONING TILLY,
gevestigd te Haarlem heeft uitgeoefend, waartoe hem de
bevoegdheid is verleend door den heer Jan de J{oning
die als een opvolger van Olaes Tilly in de sedert 1696 gestichte fabrieken en gebouwen door laatst genoemde nagelaten, gemelde fabricage en handel heeft voortgezet en
uitgeoefend en zulks eveneens onder den naam of firma
C. DE KONING TILLY."
j

-.""1--Na dit bewijs van goed recht zou men nog wel eenige
bladzijden kunnen vullen met attesten van wonderdadige
en heilzame werking van het "Medicamentum" "Oprechte"
Haarlemmerolie I door C. DE K.ONING TILLY gefabriceerd
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en m den handel gebracht; indien de geneeskrachtige
eigenschappen van dit goedkoop en uitmuntend volks geneesmiddel niet reeds alom in den lande en ver daar buiten
genoegzaam bekend waren.
Er zijn eohter ook anderell (waarvoor ~ou men het ontveinzen) die in den waan verkeeren, dat Haarlemmerolie
een Z.g. kW"f\kzalvetsmiddel is. Dit vooroordeel heeft zijn
Ontstaan hieraan te danken, dat tallooze namaaksels de
oorspronkelijk goede ell alom gevestigde reputatie van
het Medicament hebben benadaeld.
Het goed vel'tl'ol1wen vall het publiek is daardoor geschokt geworden; het werd misleid door de bedriegelijke
handélingen van namakerà, die de verpakking, fleschj es
en etiketten nabootsten, terwijl de vla.g van C. DE
KONING TILL Y de laàing dekte en het valt niet te ontkennen, dat jUist deze namaaksels den klad hebben gebl'a.cht in het heilzame volks geneesmiddel, doordat sommigen hun kooksel bereiden, van de goedkoopste en derhalve slechtste ingrediënten waardoor een groezelig stinkend ~ naar bedorven leverttaan riekend en even walgelijk
sma~end extract werd verkregen I dat den gebruiker eerder
ziek dan gezond maakt. Naar de ware en juiste zamenstelling van "Oprechte" Haarlemmerolie raden eohter alle
namakers. Wel gebruiken ~ij de hiel' voren genoemde
grondstoffen en voegen deze zamen op den reuk en smaak
af met nog lets maar juist dat iets doet het hem I dat is
juist je ware! en hier mede zIjn ze niet bekend I daar dit
I

alleen het geheim is van C. DE KONING TILLY, den
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eenigen fabrikant van de "Oprechte" Haarlemmerolie Ach·
terstraat 13-15 te Haarlem .
._~Nog dient er ten ernstigste gewezen tegen de dwaze
heerschende meening, als of de Haarlemmerolie overal
goed voor zou wézen en dat er geen kwaal is, die niet
genezen zou kunnen worden door het gebruik daarvan.
Een panacée voor alle kwalen dus. Wie echter deze koestert, slaat den bal mis en brengt onwillekeurig en onwillens ook de klad m het gunstig bekende huismiddel
dat in vele gevallen uitstekend werkt voor ziekten, ont~
staan door kouvatten, verouderde koude I tegen steen en
graveel, tegen jicht en rheumatiek, in het kort, het helpt
voor alle ziekten die door koude zijn ontstaan.
Bij gebruik van het probaat huismiddel, behoeft het wel
geen betoog dat men het medicament goed moet aanwenden in de juiste verhouding en naar den leeftijd van den
persoon. Voor overdrijving en te veel innemen dient gewaarschuwd. Het geldt ookhier ,.overdaad schaadt, matigheid baat.. Alles met mate gebruiken, is een gulden levens regel die ook van toepassing is op het gebruik van
Haarlemmerolie, doch v6ór alles dient het publiek zich te
overtuigen dat het de goede Haarlemmerolie koopt en
zich geen ondeugdelijk namaaksel in de handen laat stoppen, dat misschien een paar centen per fleschje goedkooper verkocht wordt dan de .,Oprechte" Haarlemmerolie
van C. DE KONING 'l'ILLY, maar dan zou het tot zijn
eigen schade kunnen ervaren, da.t het middel (het namaaksel dus) erger zou wezen dan de kwaal, waarvoor men het
wil aanwenden. Wilt gij zeker zijn de "Oprechte" Haarlemmerolie van C. DE KONING 'l'ILLY I te gebrniken,
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dan onderstaande handteekening in rood op het etiket
en wikkel omslagen.
BIBCh

Nog is vermeldenswaard dat het medicttment steeds door
een uitgebreide clientèle wordt gebruikt, we] een bewijs
dat het zijns twee eeuwen oude renommée niet verloren
heeft maar met toenemend succes wordt verkocht, niettegenstaande de nieuwe en nieuw-modische geneesmiddelen, die thans in den handel worden gebracht.
Dat het · groote publiek in ons land en daarbuiten, veel
vertrouwen stelt in de "Oprechte" Haarlemmerolie. bereid
volgens het ruim twee eeuwen oude recept, dat niemand
änders bezit dan C. DE KONING TILL Y Achterstraat 1315 HaarJem, bewijst het groot aantal verkoophuizen dat
ongeveer 50.000 over de gansche aarde bedraagt.
Sedert de oprichting der fabriek op het einde der zeven
tiende eeuw zijn vele stormen over haar heen gegaan I
maar nog altijd verheft zij zich mèt onverminderden luister.
Boven de vele fabrikanten die zich het reoht? aanmati~
gen den naam van TiUy achter den hunnen te voeren, zonder welk toevo egsel hunne namaaksels onverkoopbaar
zouden zijn, verheft, zich de oude firma als een rots boven
de schuimende baren van een woedende concurrentie- zee,
en opdat het publiek nie t misleid worde, door de tallooze namaaksels van het medicament zei vermeld, dat
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slechts, ééno fabrlok la, die de "Oprechte" Haarlemmerolie fahriceert en verkoopt en die is van C. D E
KON I N G TIL L Y Achterstraat 13 Haarlem.
Ten slotte dient nog vermeld dat het den Heer Burgemeester van Haa.rlem herhaalde ma.len las.tig werd gemààkt met de vraag wie in die stad de fabrikant is van
de "Oprechte" Haarlemmerolie en hoe lang de zaa.k besthat, waarop een antwoord is ingekomen waaruit hat volgende wordt ontleend, waarbij wordt opgemerkt dat
het autentieke stuk berust bij den fabrikant C. D E
KON I N G TIL L Y.
"Gaarne voldoe ik aan uw verzoek om inlichtingen betreffende de oudste fabriek van het medicament Haarlemmerohe.
Het is mij bekend, de firma C. DEK 0 N I N G
TIL L Y de éénige is die de "Oprechte" Haarlemmerolie
maakt en wel nog steeds in de zelfde fabriek gelegen
in de Achterstraat en genaamd "Het wapen Tilly" waar
zij dat reeds in de vorige eeuw gedaan heeft.
De tegenwoordige eigenaar der firma en der fabriek is
van Moeders zijde verwant aan de familie C. DE KONING
TILLY.
Er zjjn verscheidene andere fabrieken van Haarlemmerolie zoo hier ter stede als elders dooh dlo zijn allo van
lateren datum, sommige zelfs uit den laatsten tijd.
Ik hoop hiermede aan uw verlangen te hebben voldaan
en spreek de verwachting uit dat uwe.... afnemers than$
gerust zullen zijn."
Was geteekend:
BOREE~ VAN HOG'ELANDEN.
Burgemee8ter van Haarlem.
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