Groep5&6

I

- Erlgoed
.\

tlt rrlll
Et!! TtÍEÍ

lIr TIIII
XIIT

ili;

noN IN KLIJ NE PTIARMACTUTISCI.I
BROCADES & sTllI t l'1É\N MFPF)l
BROCADES' KRUIDENKAST
Edgoed
Een les over het ontslaan en de bloei van íaímacie als
bedíijÍsiak in l\,/leppel. We ke spoíen van dat riike veíleden

De zoon van de oude meneer Slheeman, bouwde in 1901

zlin er nog in lveppe le zien? Ze zrjn eÍ we, maarje moet

van de l\,íeppeler Couíant doet de ieeÍ ingen daeÍvan ive

ze welweten te v ndenl LeeÍlingen maken een Íes ieÍug

veÍslag. De Íabriek is een wondeÍ van zijn iiid We zien
rare'machines en apparaten. En eíwerkten zelís kinderen
in de fabriek! Geneíaties Meppelers weíkten in de Íabrieken
van BÍocades (nu Aslellas) De kans is gíool dat leeíiingen
Íamilieleden hebben óe daarweÍkt(e). Uitde íabÍieken

in de tijd naaÍ hel tijdvak van burgers en stoomnrachines

en onldekken wal de induslíiele Íevolulre s Ze ?ier een
levendig verslag van de opening van de loen hypermodeÍne
stoomfebriek van de Íirma Brocades & Stheeman in 1901
aan de Stalionsweg. En ze gaan zeÍ natuuÍlrjk ook even

een grole medicDníab ek ean de Station§weg. E€n jouÍnajisl

aan de sleg DàaÍvooÍ dulken ze in de kÍuidenkast van de

komen potten, dozen, Ílesjes en zalÍes die overde hele
wereld worden veÍkocht Die zijn bewaard gebeven en

oude meneer Stheeman

neemt de docent mee naaÍ de es.

I\Ieppel is van ooÍspÍong een handel- en nitveÍheidsslad

TijdsduuÍ:

met een belangÍíke marktfunclie EÍwaren daarom veel

Lokaal:

mensen mel verschillende beroepen Eén van de beroepen
die in Meppel belangrijk weÍd was die van apolhekeí
chemicus. Tol 10 20 jaaÍ geleden slond midden n lieppe
de rned cijníabrieken van de muli naional Brocades
(nu: Aslellas ) g eleid door de fam lie Stheeman.
Medicinen woden nu gemaakl van kunstmalige stoÍfen,

maartol 1910 maakte men gebruik van extÍacten van
geneeskrachlEe kÍuiden. Die groei(d)en rondom Meppelin
overvloed. Oe apolheker Eisso Posl Slheeman had dan ook
heuse kru denzoekerc uit de veÍe omtrek in dienst We ke
apothekerskunslen voerde de oude meneer Stheeman mel
die kíLriden u it n z jn a polheek aan de Wo dslraal? Dat gaan
de lee ingen in deze

eszien

En ze gaan zelíeen apothek-

klaslokaal met digibord en

inlernetveóinding

