
Vorige week kwam de archeologische dienst 
van de gemeente Rotterdam in social media met  
een paar vondsten een grote opgraving genaamd 
‘Timmerhuis’. Een van de vondsten die ze presen-
teerden was een flesje. Een flesje met een wel heel 
Haarlemse oorsprong: een haarlemmerolie flesje. 
Het flesje is 8,5 cm hoog en 2 cm breed.

Eeuwenlang was dit Haarlemse product een best-

seller, bekend en geliefd in heel Europa, ja het kwam 

zelfs aan de andere kant van de wereld terecht. Te-

genwoordig worden nog overal in de wereld, van 

Rusland, Zuid-Afrika, Canada en Amerika tot Japan 

en Indie, flesjes van de olie teruggevonden. Zo ook in 

Rotterdam, en natuurlijk ook in Haarlem.

Uitvinder
De ‘Opregte Haarlemmer Olie ‘werd in 1696 samen-

gesteld door schoolmeester Leendert Claes Tilly. 

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat zo’n middel 

al bekend was voordat het in Haarlem werd gemaakt, 

wordt Claes Tilly door velen nog steeds als de uitvin-

der gezien. Claes kreeg in 1723 toestemming om het 

middel te gaan verkopen, maar mocht dat alleen aan 

huis doen. Als hij in 1734 overlijdt neemt zijn klein-

zoon Leendert Jonkhout de fabriek over. In 1764 komt 

door vererving de fabriek in handen van Claes de Ko-

ning, die Tilly aan zijn naam toevoegt. Dan staat er op 

de flesjes C. de Koning Tilly. Door vererving komt het 

bedrijf in handen van de familie van Dobben, die het 

helaas onlangs heeft moeten verkopen. 

Flesje olie
Hoe de Haarlemmerolie in het begin werd verkocht 

is (nog) niet duidelijk. Rond 1880 ontstaat een type 

flesje dat tot op heden heel herkenbaar is. De fles-

jes werden gemaakt in glasfabrieken en daarna in de 

HaarlemmerOlie-fabriek gevuld. De opening van het 

flesje werd dichtgemaakt met een stukje varkens-

blaas. De blaas werd er nat omheen gedaan en als 

die opdroogde dan kromp het ietsje en zat het goed 

vast. Daarna werd er een touwtje eromheen dichtge-

knoopt. Het werd niet, zoals nu, in een doosje ver-

kocht, maar gewikkeld in de bijsluiter verkocht.

Samenstelling
De olie kan gedronken worden of op de huid ge-

smeerd worden. Het product wordt aangeprezen als 

medicijn tegen vrijwel alle heersende kwalen en ziek-

ten. Vandaar dat er een spreekwoord/gezegde is: “het 

werkt als Haarlemmer olie”, wat gezegd wordt wan-

neer iets overal voor te gebruiken is.

De samenstelling is geheim, maar bestaat in ieder  

geval uit terebintholie, kruiden en zwavel. De olie 

wordt nog steeds gemaakt en de flesjes zijn verkrijg-

baar bij bepaalde drogisten en apotheken. Zoals de 

nog oudst bestaande drogist/apotheek van Haarlem, 

Van der Pigge. De productie ligt niet meer zo hoog als 

in de 18e eeuw, maar toch zijn er nog Haarlemmers 

die het middel graag gebruiken en toepassen bijvoor-

beeld voor gewrichtsklachten. 

OPREGTE HAARLEMMER OLIE 

Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is regelmatig te gast bij NH Radio om over een archeologisch-  

en historisch onderwerp te vertellen. De uitgebreide versie van haar verhaal leest u hier.
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Een paar collega’s van mij hebben ook proefonder-

vindelijk vastgesteld dat een ferme slok van dit spul 

heel effectief is tegen obstipatie. Andere Haarlem-

mers en toeristen kopen het als cadeau of souvenir 

uit de Spaarnestad

Wereldwijd
De olie werd gebruikt tegen kwalen als geelzucht, 

nier-en galstenen, ontsteking van de urinewegen en 

ziektes die door kou werden veroorrzaakt. Omdat het 

middel een koudeverdrijvende werking had, werd het 

veel gebruikt door zeevaarders en zendelingen, die 

door hun verre reizen over zee en land de olie in grote 

delen van de wereld beroemd maakten. Walvisvaar-

ders hadden ook altijd een flesje mee, op Spitsbergen 

en in St. Petersburg was het een populair product.

Namaak
Omdat het middel zeer goed verkocht, werd Haar-

lemmerolie vooral in de 19e en 120e eeuw veel na-

gemaakt. Op het etiket van de echte Haarlemmer-

olie staat een regel met vreemde, op Arabisch schrift  

gelijkende, tekens en daarna de tekst: ‘En op dat  

niemand bedrogen wordt teekent hij zijn brief aldus’. 

Omdat de makers van de namaakflesjes wel de eerste 

regel op hun etiket overnamen, maar niet de onder-

tekening in de voor hun onbegrijpelijke rare tekens, 

werd op eenvoudige wijze zichtbaar welk product het 

originele was en welk de namaak.

De ondefinieerbare tekens werden in 2003 ontcijferd 

door de Archeologische Werkgroep Haarlem. Er staat: 

‘Inv. Meester C.T.’ ofwel: uitgevonden door meester 

Claes Tilly. Het was in Spiegelschrift geschreven met 

bewust arabisch-achtig uitziende letters en met veel 

kriebeltjes en driehoekjes erdoorheen om het nog 

moeilijker leesbaar te maken.

Meestal werden concurrenten, die om echtheid 

te veinzen ook de naam ‘Tilly’ voerden, succesvol  

juridisch gedwongen hun productie te stoppen. Maar 

er waren een paar die hun hoofd boven water wisten 

te houden en stug door gingen met het produceren 

van een namaak olie. Dat waren onder andere de  

gebroeders Waning Tilly (1897-1980) en de familie 

Frank  (1907-1950). De geschiedenis van de Haarlem-

merolie zit bomvol processen en veroordelingen, tot 

in het buitenland aan toe.

Archeologie
De flesjes kwamen overal ter wereld. Soms vinden we 

ze terug in de bodem, in afvalkuilen en beerputten. 

Bijvoorbeeld aan de Lagedijk bij Spaarndam, waar een 

groot aantal Haarlemmerolie-flesjes voor de fabriek 

van G. de Koning-Tilly gevonden zijn. En in een 19e 

-eeuwse beerkuil in de De Witstraat zijn tientallen 

flesjes van de ‘onoprechte’ Haarlemmerolie fabrikant 

Marseille Tilly gevonden. 

Toch staat de hoeveelheid gevonden lege flesjes niet 

in verhouding tot de grote hoeveelheden die er in 

het verleden zijn gekocht. Het zou kunnen dat flesjes 

opnieuw gevuld werden en middels een soort statie-

geldprincipe teruggingen naar de fabriek. Voor de 19e 

eeuw zijn de ronde, typische Haarlemmerolie flesjes 

niet bekend, waarschijnlijk ging de olie in standaard 

medicijnflesjes die voor allerlei medicijnen werden 

gebruikt.

Tijdlijn Haarlemmer Olie en vervalsers

1693 -  Haarlemmer Olie wordt reeds ver-

meld in Haarlemsche Pharmocopée

1696  -  Uitgevonden door Claes Tilly  

(overleden in 1734)

1734 tot 1762 -  Leendert Jonkhout  

(kleinzoon Claes Tilly)

tot 1764 - Cornelis van de Casteele Tilly

1764 tot 1814 -  Claes de Koning Cornelisz  

Tilly (oprechte) 

vanaf hier heet het product  

Oprechte Haarlemmerolie  

C. de Koning Tilly

1814 tot 1816 - Leendert de Koning

Vervalsers

1734 -  Pieter van Aardenburg 

Hendrik Aartsen

Voor de tweede wereldoorlog waren en een kleine  

twintigtal Haarlemmerolie producenten actief in 

Haarlem, die allen in de binnenstad hun fabriekjes 

hadden opgericht. De bekendste zijn:



1877-1935 - Marseille Tilly

1897-1980 - Gebr. Waaning

Ook na de tweede wereldoorlog waren er con-

currenten en processen tot aan de Hoge Raad der  

Nederlanden toe. Bekend zijn processen van Van 

Dobben tegen voornaamste concurrenten:

Waaning-Tilly (gebr. Waaning-Tilly), Dadey Tilly, Klaas 

Tilly.

Alleenverkoop streefde de echte Haarlemmer Olie 

niet na , maar het was vooral gericht op het onrecht-

matige gebruik van het handelsmerk en de naam Tilly. 

Ook over verpakkingen werd gestreden. 

Geraadpleegde literatuur
Theo Bottelier, 2003: Een glasvondst afkomstig van 

de NV Gasfabriek Albert in het stadsdeel Schaarlkwijk. 

Haarlem Bodemonderzoek 37, p. 21-65.

Anja van Zalinge, 2019: Zesduizend jaar Haarlem. Een 

geschiedenis op grond van archeologische vondsten. 

Hoofdstuk 4.

Afbeeldingen: Bureau Archeologie Haarlem




