
  
 
Uittreksel uit 
Geschiedenis van de Pharmacie in Workum 
Door W.T. Beetstra,  
Uitgegeven door  
Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux, bulletin nr. 79, September 1990 
onder redactie van Dr. L. J. Vandewiele en Dr. 
D. A. Wittop Koning. 
 
In het stuk is abusievelijk sprake van Reinicus 
Ages Hermanides. Reinicus Hermanides was 
een zoon van Jurjen Hermanides en Pietertje 
Hempenius, dus moet zijn naam Reinicus 
Jurjens Hermanides luiden. 
 
Het origineel kan worden ingezien bij de Kring 
voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux 

Excerpt from 
History of Pharmacy in Workum 
By W.T. Beetstra, 
Published by 
Society for the History of Pharmacy in Benelux, 
Bulletin No. 79, September 1990 
edited by Dr. L. J. Vandewiele and Dr. D. A. 
Wittop Koning. 
 
The chapter incorrectly mentions Reinicus 
Ages Hermanides. Reinicus Hermanides was 
a son of Jurjen Hermanides and Pietertje 
Hempenius, so his name was Reinicus 
Jurjens Hermanides. 
 
The original can be viewed at the Society for 
the History of Pharmacy in Benelux 
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De apotheker vanaf plm. 1775 tot heden 
The pharmacist from approx. 1775 to present 
 
 
Volgens opgaven uit 1810 is Reinicus of 
Rienk Ages Hermanides in 1774 in Workum 
geëxamineerd door het chirurgijnsgilde tot 
apotheker, of zoals dat in 1810 heette, tot 
"apothecaire". Hij was geboren in 1751 in 
Hindeloopen als zoon van de vroedsman I. 
Hermanides.  
Voordat hij in 1774 trouwde met Trijntje 
Hania, had hij nog in Amsterdam gewoond. Na 
zijn vestiging in Workum kreeg hij daar in 1776 
't burgerrecht. In 1778 sluit Hermanides met 
zijn vrouw een lening van 1000 c.g. bij een 
weduwe voor het kopen van een huis. Voor dat 
huis moest hij ruim 650 goudguldens (= 910 
caroli guldens) betalen. Het huis stond aan de 
westkant van de Wymerts, denkelijk op 't 
Noard. In 1781 treffen wij hem aan als huurder 
van 't pand op de Merk waar 't zelfde jaar zijn 
voorganger, J. Rodenburg, komt te overlijden. 
Na diens dood gaat hij tot aankoop over van 
deze "groote en deftige huisinge ca. midden in 
Workum neevens de nieuwe brug regt tegen 
over 't stadhuis bij wijlen vroedsman 
Rodenburg als eigenaar bewoont (...) de 
gemeene straat ten Oosten, de Tillesteeg ten 
Noorden". Het huis was modern betimmerd en 
bevatte verscheidene vertrekken. Hij moest er 
1301 goudguldens (= 1821 caroli guldens) 
voor betalen. Na het overlijden van zijn vrouw 
trouwt hij in 1791 opnieuw en wel met Trijntje 
Renici van Theeken uit Dokkum. Hij verlaat in 
1797 't huis aan de Merk na de koop van "een 
groote en ruime huisinge met diverse kamers, 
keuken, regenwatersbak, put etc. (de 
zogenaamde Rectorshuisinge), tuin en bleek 
agter de kerk" voor 1000 c.g.. Dit is de oude 
pastorie. Van 1798 tot 1800 woont hij echter 
als huurder in 't huis van de chirurgijn 
Bredenkamp op de oostzijde van 't Noard, 
naast de Vermaning. In deze periode sluit hij 
verschillende leningen af. Ietwat vreemd doet 
het ons aan, dat hij blijkbaar ook in de 
agrarische sector actief was, gezien het feit, 
dat hij in 1799 aan een boer onder Workum 
een schuld van 106 c.g. had "wegens 
geleevert hooij", We zouden met al die 
verhuizingen haast vergeten dat Hermanides 
ook nog medicijnen aan de goegemeente 
levert. Zo ontvangt hij in 1801 voorgeleverde 
medicijnen en visites(!) 35-14-0. Het lijkt erop, 
dat hij met die "visites" zich ook 
chirurgijnsbevoegdheid heeft toegeëigend, 
hetgeen hij zelf in een missive van 1804 aan 
de Départe mentale commissie van  

According to sources from 1810 Reinicus or 
Rienk Ages Hermanides is examined in 1774 
in Workum by the surgeons' guild as a 
pharmacist, or as it was called in 1810, 
"apothecarian". He was born in 1751 in 
Hindeloopen son of I. Hermanides, a member 
of the municipal government.  
Before he married Trijntje Hania in 1774, he 
had lived in Amsterdam. After settling in 
Workum he got citizenship over there in 1776. 
In 1778 Hermanides and his wife close a loan 
of 1000 caroli guilders from a widow for buying 
a house. For that house, he had to pay more 
than 650 gold florins (= 910 caroli guilders). 
The house stood on the west side of the 
Wymerts, probably on the Noard.  
In 1781 we find him as tenant of premises on 
the Merk where his predecessor, J. 
Rodenburg, passes away in the same year.  
After his death he purchases this "great and 
stately house built approximately in the middle 
of Workum next to the new bridge across the 
town hall where at that time Rodenburg, 
member of the municipal government, lives as 
the owner (...) the public street in the east, the 
Tillesteeg in the north." The house was 
modern paneled and contained various rooms. 
He had to pay 1301 gold florins (= 1821 caroli 
guilders) for it. After the death of his wife in 
1791 he married again to Trijntje Renici van 
Theeken from Dokkum. In 1797 he leaves the 
house on the Merk after the sale of "a large 
and spacious house built with various rooms, 
kitchen, water tank, well, etc. (the so-called 
Rector’s House), garden and bleach-field 
behind the church" for 1000 caroli guilders. 
This is the old vicarage. From 1798 to 1800 he 
however lives as a tenant in the house of the 
surgeon Bredenkamp on the east side of the 
Noard, next to the Vermaning. During this 
period he closes several loans. Somewhat 
strange to us, he apparently was also active in 
the agricultural sector, given the fact that in 
1799 he had a debt to a farmer under Workum 
of 106 caroli guilder "for supplied hay". With all 
those moves we would almost forget that 
Hermanides also delivers drugs to the folks in 
the street. Thus he receives in 1801 for 
delivered medications and visits (!) 35-14-0. 
It seems that he, through these "visits", has 
appropriated himself with surgeons powers, 
which he himself confirms in a missive from 
1804 to the Departmental Mental Committee of 
 



geneeskundig bestuur in Friesland bevestigt 
"te kennen gevende de praktijk als chirurgijn 
opgevat te hebben om reedenen dat de 
apotheek alleen thans aldaar geen bestaan 
opleeverd". De commissie besluit echter Drost 
en Gerecht van Workum te verzoeken hem de 
praktijk als chirurgijn te verbieden. Het 
voorafgaande advies van de commissie om 
zich tot heelmeester te laten examineren, was 
hij blijkbaar niet van plan om op te volgen. 
Financieel ging het niet zo goed. Dat valt ook 
op te maken uit een schuld, die hij aan een 
Workumer weduwe had van 937 c.g. "als rest 
van meerdere summa ter saake aan mij 
geleeverde en ontvangen 16500 ponden 
cichorij". Hij beschikt evenwel over drie 
borgen, een koopman en twee pottebakkers, 
die gezamenlijk voor dit bedrag aansprakelijk 
gesteld kunnen worden. Het lijkt er op, dat hij 
er een handel in cichorij naast wil drijven. Een 
jaar later ziet de stad zich verplicht 
Hermanides en zijn gezin te onderhouden, 
maar vanaf 1803 mag hij voor 35 c.g. 's jaars 
medicijnen leveren aan de armen van de 
doopsgezinde gemeente en wel op recept van-
doctor Wiglius Schultetus Anee. In 1804 
schrijft Hermanides en zijn collega Jan 
Brandenburg een "Nota van een partij 
drogerijen, gevisiteerd en gewaardeerd op den 
Raadhuise te Workum". Dit gebeurde op 
verzoek van de Procureur Generaal van 
Friesland. Men had in Workum namelijk een 
partij simplicia in beslag genomen, die op weg 
van Yarmouth naar Emden op een 
geheimzinnige manier in Workum gelost was. 
Op de nota worden negen verschillende 
simplicia-soorten vermeld met een gezamelijke 
waarde van 26-2-0. Een lid van de Friese 
commissie van geneeskundig bestuur en 
toevoorzicht bevond in 1805 bij een inspectie 
van de apotheek van Hermanides, dat drie 
medicamenten ondeugdelijk waren nl. Liquor 
nitri dulcis, Extr. Helenii en Extr. Cort. Peruv. 
Op elke medicament, dat niet aan de eisen 
voldeed stond een boete van ƒ 5,-. Hij verzocht 
derhalve de Drost en het Gerecht van Workum 
deze boete in te vorderen. Behalve apotheker 
was Hermanides sedert 1779 ook nog lid van 
de vroedschap. In 1795 kwam daar evenwel 
door de omwenteling in stads- en landsbestuur 
een eind aan.  
In 1814 komt Hermanides te overlijden.  
Drie jaar later wordt op verzoek van Trijntje 
Reneci van Theeken, de weduwe van Rienk 
Hermanides, door apotheker Jan 
Brandenburg als "priseur" de inventaris van 
de apotheek opgemaakt. De waarde wordt 
door hem geschat op ƒ 186,50. De totale 
"profijtelijke staat" komt op ƒ 1136,50.  
 

medical directors in Friesland "stating to have 
taking the practice as a surgeon because the 
pharmacy alone does not provide enough 
money for existence".  
The committee decided however, to ask the 
Sheriff and Court of Workum to ban him from 
the practice as a surgeon. Apparently he did 
not have the intention to follow the before 
going advise of the committee to have himself 
assessed as a physician.  
The financial situation was not so good. This 
can also be deduced from a debt which he had 
to a Workum’ widow of 937 caroli guilders "as 
a rest of several sums with respect to 16,500 
pounds of chicory delivered and received by 
me". He does, however, have three bailsmen, 
a merchant and two potters, jointly liable for 
this amount.  
It looks like he started a trade in chicory next to 
his profession.  
A year later, the city supports Hermanides and 
his family, but from 1803 onwards he is 
allowed to supply medicines to the poor of the 
Mennonite church for 35 caroli guilders per 
annum on prescription from doctor Wiglius 
Schultetus Anee. In 1804, Hermanides and 
his colleague Jan Brandenburg write a "bill of 
a batch of drugs, inspected and valued in the 
Council House in Workum."  
This was done at the request of the Attorney 
General of Friesland. In Workum they had 
seized a load of  pharmaceutical raw materials 
which was shipped from Yarmouth to Emden 
and was unloaded in Workum in a mysterious 
way.  
On the bill are nine different items listed with a 
combined value of 26-2-0. In 1805, a member 
of the Frisian committee of medical 
management and supervision determined at an 
inspection of the Hermanides´ pharmacy, that 
three drugs were inadequate, namely Liquor 
nitrides dulcis, Extr. Helenii and Extr. Cort. 
Peruv.  
There was a fine ƒ 5,- for each drug, that did 
not meet the requirements. He therefore 
requested the Sheriff and the Court of Workum 
this penalty to be collected. Next to being a 
pharmacist Hermanides was since 1779 also 
a member of the town council. However, in 
1795 this came to an end because of a 
revolution in urban and land management. 
Hermanides dies in 1814. 
Three years later, at the request of Trijntje 
Reneci van Theeken, the widow of Rienk 
Hermanides, the inventory of the pharmacy 
was made up by pharmacist Jan 
Brandenburg as "auctioneer". He estimates 
the value at ƒ 186.50. The total "profitable 
state" comes down to ƒ 1136.50. 
 



Daar staat tegenover een "schadelijke staat" 
(hypotheek of lening + rente + rekeningen) van 
ƒ 2520,-, zodat het geheel resulteerd in een 
nadelig saldo. (Zie bijlage). 

Conversely, there is a "detrimental condition" 
(mortgage or loan + interest + bills) of ƒ 2520, - 
so the whole results in a negative balance 
(See Annex). 

 
 
Workum 
De bebouwing van de stad heeft tot ongeveer 
de tweede wereldoorlog hetzelfde eenvoudige 
patroon vertoond. Deze plattegrond illustreert, 
dat we te maken hebben met een bebouwing 
langs een water, de Wymerts (gedempt ± 
1875).  
De namen van de straten, zoals die thans 
officieel zijn vastgelegd, luiden Merk (waar de 
grote kerk op staat), Süd (rechts daarvan, 
langs de voormalige Wymerts), Noard (links 
van de Merk). De straat, die van de Merk op de 
kaart naar boven loopt, heet Begine, en die 
helemaal links op de kaart langs het 
toenmalige water naar boven loopt, heet 
Dwarsnoard. Tenslotte vinden we nog twee 
kleine straatjes achter de kerk nl. (het) Skil en 
(de) Nonnestrjitte. 

Workum 
The development of the city has shown, until 
about World War II, the same simple pattern. 
This map illustrates that we are dealing with a 
development along a water, de Wymerts (filled 
up approx. 1875). 
 
The names of the streets, as they are now 
officially set, read Merk (where the main 
church is located), Süd (to its right, along the 
former Wymerts), Noard (left of the Merk). The 
street, which runs from the Merk on the map 
upwards, is called Begine, and the one on the 
far left of the map along the water upwards, is 
called Dwarsnoard. Finally, we find two small 
streets behind the church, namely Skil and 
Nonnestrjitte. 

 

 
Workum in 1666 

  



Bijlage  Annex 
 



 



 


