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Voor de Amerikaanse flessenverzamelaar is er nauwelijks een gevarieerder 

verzamelgebied aan te wijzen dan dat van de zogenaamde Patent 

geneesmiddelen: overwegend in flessen verpakte kwakzalver producten die 

gedurende meer dan tweehonderd jaar bij miljoenen verkocht zijn in een 

variëteit van modellen en kleuren.  

Vóór 1700 hadden weinig mensen toegang tot medische hulp en moesten het 

doen met wat tovenaars, heksen en kwakzalvers hadden aan te bevelen, 

aangevuld met natuurlijke kruiden die overigens vaak in de praktijk hun nut 

bewezen hadden. Echter, toen na de Amerikaanse revolutie de ontwikkeling 

van lezen en schrijven voortvarend werd aangepakt werd het Amerikaanse 

publiek een dankbaar maar ook goedgelovig doelwit voor advertenties, folders, 

reclamekaarten en wat al niet, vaak voorzien van lovende brieven van 

gebruikers. Vele jaren lang besloegen de reclames voor kwakzalverproducten, 

in Amerika aangeduid als 'nostrums', meer dan de helft van de 

advertentiepagina's in de nieuwsbladen.  

De eersten van dit soort producten werden aangevoerd vanuit Engeland waar 

als sinds Queen Elisabeth I (1533-1603) een grote markt was voor kwakzalver 

producten. Ze waren verpakt in simpele flessen met papieren etiket, al spoedig 

gevolgd door een uitgebreid aanbod van Amerikaanse bodem. 

In 1790 vereiste het U.S. Patent Office echter een volledige vermelding van de 

inhoud op het etiket en omdat geen enkele producent zin had om toe te geven 

dat zijn product weinig anders bevatte dan boombast, melasse en goedkope 

whiskey of rum, eventueel aangevuld met arsenicum, opium of morfine, ging 

men op grote schaal over op het gebruik van speciale flesmodellen, voorzien 

van naam en/of embleem. Door patent aan te vragen op louter het model en de 

naam kon men een eeuw lang doorgaan met de bestaande praktijken die menig 

fabrikant tot miljonair maakten. 

Verkopers  

( 'medical men') 

te voet, zeulend 

met een koffer 

die als een 

draagbare 

apotheek kon worden opengeklapt  of reizende met 

paard en wagen, proclameerden de zegeningen van 

hun product in dorpen en gehuchten en droegen bij 

aan de ongekende verspreiding er van.  

 

Geen wonder dat bij het opruimen van zolders en 

kelders en het uitgraven van oude buitentoiletten 

regelmatig flinke aantallen flessen te voorschijn 

komen zodat deze 'Proprietary Medicine Bottles' een 

belangrijk onderdeel vormen van vrijwel iedere 

Amerikaanse flessenverzameling. Soms wordt er in 

de flessen nog inhoud aangetroffen hetgeen door de 

onbekende en soms ronduit gevaarlijke samenstelling 

er van tot ongelukken kan leiden. 



 

Begin jaren 1900 waren er zo'n duizend verschillende Patent Geneesmiddelen op de markt, goed voor een jaarlijkse 

afzet van bijna 400 miljoen flessen. Het kan bijna niet anders of iedere glasfabriek in Amerika was er bij betrokken 

terwijl de eigenaren van het merk zich grandiose woningen en enorme kantoor- en fabriekspanden lieten bouwen.  

Maar toen barste de bom. 

In 1905 publiceerde de auteur en onderzoekjournalist Samuel Hopkins Adams (1871-

1958) een serie van elf  goed gedocumenteerde artikelen in Collier's Magazine onder de 

titel 'The Great American Fraud'. Daarin stelde hij, na serieus onderzoek gedaan te 

hebben, de valse voorstelling van zaken aan de kaak die de producenten van Patent 

Geneesmiddelen gaven waarbij hij constateerde dat sommige van de gebruikte 

ingredienten zelfs ronduit schadelijk waren voor de gezondheid. De meeste producten 

hadden een zo hoog alcohol gehalte dat er eigenlijk een vergunning voor nodig zou zijn.  

 

 

 

De artikelenreeks zorgde voor een enorme ophef, niet in 

de laatste plaats bij het tot dan toe goedgelovige publiek, 

leidde tot een aantal rechtszaken en voerde uiteindelijk 

tot de Pure Food and Drug Act uit 1906 en 1907 waarbij 

het gebruik van verdovende middelen alsmede de 

gezondheidsclaims aan banden werden gelegd. 

Het betekende voor veel kwakzalversproducten (in 

Amerika aangeduid als 'nostrums') het einde. Ook het in 

de loop van de jaren 1900 beschikbaar komen van 

wetenschappelijk samengestelde geneesmiddelen droeg 

daar natuurlijk enorm aan bij. Overigens gingen niet alle 

Patent Geneesmiddelen voor de bijl.  

Een massageolie voor paarden, ontwikkeld door de Ierse 

immigrant Earl Sloan, paardentuigmaker en zelf 

benoemd dierenarts, bleek ook heel goed te werken tegen 

gewrichtspijn bij mensen. Zoon Earl maakte er een internationaal verspreid 

medicament van onder de naam 'Sloan's Liniment' met productiecentra in Canada, 

Australië, Engeland en.... Amsterdam. In de jaren 1950 en 1960 heb ik daar 

honderduizenden flesjes voor geleverd, die gemaakt werden in de fabriek te Nieuw Buinen. 

Daarom is het een nostalgisch genoegen voor mij om zo'n flesje tegen te komen in de collectie van het Museum 

Rotterdam of in de herinneringscollecties van Humanitas. 

Dat moet schrikken geweest zijn voor de lezers die deze lugubere uitvoering 

van hun vertrouwde familieblad onder ogen kregen.De tekst luidt: 
Patent medicines are poisoning people throughout America today. Babies that 

cry are fed laudanum under the name of syrup. Women are cajoled to injure 

themselves for life by reading in the papers about the meaning of backache 

Young men and boys are contaminated by vicious criminals who lure them to 

their dens through seductive advertisements 



In 1913 werd de Sloan's business overgenomen door William R. Warner & Co. en met het noemen van die naam 

gaat de deur open naar een verhaal dat onze Amerikaanse vrienden waarschijnlijk meer biologeert dan de 

geschiedenis van welk ander merk Patent Geneesmiddel dan ook: dat van Warner's Safe Cure, Tippecanoe Bitters 

en Log Cabin Remedies.  

De Amerikaanse verzamelaar Michael Seeliger (N8211 Smith Rd. Brooklyn WI 53521 608 575 2922  

mwseeliger@gmail.com) wijdde er zijn halve verzamelleven aan, bouwde een grote collectie   flessen op en 

publiceerde een tweetal studies: H.H.Warner His Company & His Bottles (1974 - revised edition 2016). Hij deed 

specifiek naspeuringen omtrent de Europese vestigingen van het bedrijf. Zijn hoofdstuk daarover nemen we in 

extenso over.  

Hier volgt het bizarre verhaal van een brandkasten verkoper die de rijkste fabrikant van Patentgeneesmiddelen 

in Amerika werd om uiteindelijk failliet te gaan. 

 

 

Hulbert Harrington Warner (1842-1923) was 23 jaar toen hij vanuit het noorden van de 

staat New York naar de staat Massachusetts trok om te gaan werken voor een fabrikant 

van kachels en brandkasten. Vijf jaar later stichtte hij zijn eigen verkoopkantoor in 

Rochester, westelijk van zijn geboorteplaats nabij het Ontario meer gelegen. 

Door de ontdekking van olie in de staat Pennsylvania ontstond een grote vraag naar tegen 

diefstal en brand beveiligde opbergmogelijkheden. Voor er tien jaar verstreken waren had 

hij al 60.000 brandkasten verkocht, een omzet van 250 miljoen dollar in huidige waarde 

en het begin van zijn fortuin. 

Zijn leven kwam echter in ernstig gevaar toen hij de nierziekte 'Bright's Disease' opliep, 

genoemd naar de Engelse arts Richard Bright die in 1827 voor het eerst de symptomen er van beschreef. De ziekte 

veroorzaakt onder meer inwendige bloedingen, blindheid en uiteindelijk coma. De slachtofferlijst vermeldt bekende 

namen zoals George Cartier, de stichter van de Canadese confederatie (1873), Alice Lee, de eerste vrouw van 

Theodore Roosevelt (1884) en de geliefde schrijfster en dichteres Emily Dickinson (1886). Ook een plaatsgenoot 

van Hulbert Warner, Dr. Charles Graig, liep de ziekte op maar wist zich te genezen met een door hem samengesteld 

plantaardig middel. Warner, op de grens van de dood, nam eveneens het middel in en genas. 

Het door hem met de verkoop van brandkasten vergaarde kapitaal stelde hem in staat om van een 

investeringsmaatschsappij de formule en de distributierechten te kopen van Dr. Graig's patent geneesmiddel. Graig 

had die verkocht omdat hij zelf niet de middelen had om het product aan de markt te brengen. Dank zij zijn 

succesvolle verkoop van brandkasten had Warner die middelen wel zodat hij, zoals hij aankondigde, dat 

fantastische product ter beschikking kon gaan stellen van alle Amerikanen. Daartoe liet hij bruine medicijnflessen 

maken van een kenmerkend model, eerst voorzien van een klaver-vier motief maar al 

spoedig met een afbeelding van een 

kantoorbrandkast onder de naam 

'Warner's Safe Kidney and Liver Cure'. 

Dat woor 'safe' deed wonderen voor de 

verkoop, geholpen door een gigantische 

advertentiecampagne. Naar verluid 

plaatste hij jaarlijks 150.000 advertenties 

voor een bedrag van 500.000  dollar. De 

oorspronkelijke medicatie kreeg als 

spoedig gezelschap van middelen als 

'Safe Nervine' , 'Safe Diabetes Cure', 

'Safe Rheumatic Cure' en 'Safe Tonic 

Bitters'.  

In de eerste jaren werd Warner geholpen 

door Dr. Graig bij het samenstellen van 

de diverse producten.Maar toen het geld 

begon binnen te stromen realiseerden 

Graig's zonen zich welk verdienmodel ze 

uit handen hadden gegeven en begonnen 

een eigen onderneming met het oude 

recept van hun vader. De gebruikte 

flessen leken sterk op die van Warner. 

Dat voerde tot een rechtzaak die de Links: Tekening van een Warner's fles door Elma Watson, één van de 

350 illustraties die ze in 1963/1964 maakte voor het boek 'Bitters Bottles' 

van haar man Dick Watson. 
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Graigs verloren en uiteindelijk tot hun failissement leidde.  

Inmiddels ging het Hulbert Warner voor de wind. 

In 1884 betrok hij een zeven verdiepingen hoog nieuwbouwpand in 

Rochester waar alleen al aan Safe Cure meer dan 25.000 Liter per dag 

werd afgevuld en waar ook zijn reclameafdeling was gehuisvest – goed 

voor een gestage stroom van fraaie posters, kookboeken, almanacs en 

pamfletten die er toe bijdroegen dat er in Amerika geen drugstore of 

kruidenier te vinden was die geen Warner's producten verkocht.  

 

 

 

 

 

Links boven:Een voorbeeld van 

het met Warner concurrerende 

product dat de zoons van de 

oorspronkelijke uitvinder op de 

markt brachte. 

Verder enkele voorbe\elden uit de 

jaren 1890 van het 

promotiemateriaal (Almanacs, 

kookboeken en handleidingen 

Voor tekenen en schilderen) dat 

Warner's Safe Cure tot het meest 

verkochte 'medicament' in 

Amerika maakte.  



 

 

Warner exploiteerde een eigen ontwerpafdeling met 

tekenaars van naam die geschenkkaarten met dramatische of 

aandoenlijke tafreeltjes produceerden. Deze werden met 

miljoenen verspreid als cadeau artikel. Voor veel 

verzamelaars in Amerika vormen die, naast de diverse 

uitvoeringen van de beperkte serie flesmodellen, een  

begeringswaardige aanvulling op hun collectie. 

Die stroom van publiciteit werd nog sterker toen Warner een 

nieuw product, 'Warner's Safe Yeast'  lanceerde waarvoor 

een gehele verdieping van zijn nieuwe gebouw werd 

ingericht.  

De kokervormige verpakking liet zich goed gebruiken door deze te koppelen aan het observatorium waarmee 

Warner de stad in 1883 verrijkt had voor een bedrag in huidige waarde van 2,6 miljoen dollar. Hij had daarvoor de 

sterrenkundige Dr. Lewis Swift kunnen aantrekken die met behulp van de hoogwaardige telescoop verschillende 

ontdekkingen deed wat een prima aanleiding was om daar in de jaarlijks publicaties van de 'Almanac' aandacht aan 

te besteden. 

In latere jaren, toen het geluk zich tegen Warner gekeerd had viel het observatorium in onbruik. In 1931 werd het 

gesloopt. 



Warner's flessen 

worden 

hartstochtelijk 

verzameld om de 

verschillende 

uitvoeringen er 

van. Variaties in 

kleur en 

inscriptie, vaak 

de vermelding 

van de diverse 

steden waar 

Warner in later 

jaren een 

vestiging had, en 

als het enigszins mogelijk is ook nog de diverse etiketteringen, zetten de 

liefhebbers op scherp. Veel afwijkende modellen zijn er niet maar een heel 

bijzondere is de fles die ontworpen werd voor Tippecanoe Bitters in 1883.  De 

naam, een verbastering van het Indiaanse Keth-tip-pe-can-nunk, verwijst naar 

de slag in het Zuiden van Canada tussen een Amerikaanse eenheid van 1100 

man onder commando van William Henry Harrison, de latere President van 

Amerika, en een confederatie van Indiaanse stammen onder aanvoering van de 

Shawnee chef Tecumseh. De Indianen waren het voordurend oprukken en 

penetreren van Amerikaanse pioniers beu en de Amerikanen wilden een eind 

maken aan de bewapening van Indiaanse stammen door de Engelsen. De aanval 

op het Amerikaanse kamp in de vroege ochtend van 7 november 1811 kostte 

enkele honderden Amerikanen het leven maar was rampzalig voor de Indianen. 

Het gebeuren legde de basis voor de Engels-Amerikaanse oorlog van 1813 die 

voor Amerika niet 

succesvol verliep en 

het lijkt daarom 

vreemd dat een fles 

die aan die 

gebeurtenissen 

herinnerde als een 

trots symbool voor 

kracht en 

gezondheid ging 

dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In 1887 introduceerde Warner een nieuwe serie 

producten die niet als 'cure' maar als 'remedy' 

werden aanbevolen. 

Door de steeds verdergaande verovering van het 

Westen op de Indianen kon voorzichtig gehint 

worden op de op natuurlijke kruiden gebaseerde 

geneeskunde van de oorspronkelijke bewoners. Dit 

waren de 'Log Cabin Remedies' verpakt in slanke 

flessen met een platte voorzijde met een etiket 

waarop vanuit een raam een traditionele blokhut te 

zien was. Die werd ook veelvuldig afgebeeld in 

advertenties en op showkaarten om de indruk te 

wekken dat deze  'remedies' allemaal van oude, 

wijze Indianenvrouwtjes afkomstig waren hoewel er 

ook reclamekaarten waren waarop een zieke Indiaan 

naar een blokhut gebracht wordt om daar met de 

zegeningen van dit geneesmiddel kennis te maken.     

De achterkant van de fles was in drie panelen  uitgevoerd waarop de naam van 

het specifieke product stond. Dat waren er nogal wat zoals op een oude 

advertentie uit 'The Metropolitan' te zien is.  

Een aantal van deze producten kon zowel inwendig als uitwendig gebruikt 

worden en als je de reclames mocht geloven waren bij gebruik je zorgen 

voorgoed voorbij. Rheumatiek, brandwonden, insect beten, rugpijn, zere keel, 

stijve gewrichten, dysenterie, diarree, alle soorten bloedingen, asthma, de lijst is 

bijkans eindeloos en wie zou, ver van reguliere doktershulp, niet een serie van 

die producten in huis willen hebben? En niet alleen in Amerika. Spoedig opende 

Warner kantoren en productie fasciliteiten in Londen, Toronto, Melbourne, 

Frankfurt, Praag en zelfs in Rangoon (Burma). Voor de beschrijving daarvan 

maken we graag gebnruik van het hoofdstuk dat Michael Seeliger  
daarover geschreven heeft in zijn boek H.H.Warner His Company & His Bottles 

(1974 - revised edition 2016).  
Het maakte van Hulbert Harrington Warner een superrijk man die zich 

gemakkelijk de bouw van een luxe villa kon permitteren aan East Avenue in 

Rochester maar helaas dacht hij ook verstand te hebben van speculatief 

investeren. Daar verloor hij zoveel geld bij dat hij zijn bedrijf moest verkopen 

aan een Engelse investerings maatschappij die zijn 

onderneming onder de naam H.H.Warner & Co. Ltd. 

voortzette. Warner kocht daarvan 80% van de aandelen maar 

als gevolg van de grote beurscrach in 1893 die het bankroet 

betekende van 15.000 bedrijven en 500 banken moest ook hij 

faillissement aanvragen. Een groep investeerders uit 

Rochester kocht uiteindelijk de Amerikaanse belangen op en 

zette die voort onder de naam Warner's Safe Remedies 

Company.  

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

     By Michael W. Seeliger 
 

H.H. Warner began producing a Kidney and 

Liver Cure in the US around 1879. According 

to an early almanac he came down with a 

disease of the kidneys. He took Dr. Craig’s 

Kidney Cure and was cured. Being a successful 

safe salesman in the USA, he quickly seized 

upon the opportunity to buy the business and 

develop the cure for sale around the US.  It was 

a resounding success. Warner added other 

products to his line such as the Safe Tonic, Safe 

Bitters, Safe Diabetes Cure and Safe Nervine.  

In 1882 he developed a cure for Rheumatism 

and sold it as the Safe Rheumatic Cure.  Each 

bottle was carefully manufactured in amber 

glass bearing seals, stamps, and labels. Each 

bottle was embossed on the back with the name 

of the specific cure, a trademark iron safe, and 

the city of manufacture. They came in a 

cardboard caddy box with full advertising and 

each one carried a pamphlet advertising 

Warner’s products.   Warner was a master at 

advertising. He also produced 

some Safe Pills, Safe Yeast and 

Safe Asthma Cure. As you can 

see his use of the word “Safe” 

was his marketing genius.  

H. H. Warner after becoming 

extremely successful in the 

patent medicine business in the 

USA decided to expand into 

other global markets. Warner 

soon became successful in 

Canada (1882) and decided to 

branch out to London England 

in (1883). Soon Warner was 

selling his Safe Cure for  

Kidneys and Liver, Safe Diabetes Cure, Safe 

Rheumatic Cure, and Nervine. Warner was to 

continue his business in London well into the 

1910s. Not only did he sell three sizes of his Safe 

Cure he sold two sizes of Nervine. In the later 

years he sold a Safe Compound which was a 

diuretic. He also gave away a small size as a free 

sample.  

Warner had a strict policy of amber bottles 

manufactured to the highest quality to ensure his 

trademark in the US. In England his branch began 

with amber bottles but soon expanded to include 

various shades of green, aqua and clear. 

Evidentially the patent medicine competition was 

not as fierce in England as in the US and the 

London Branch did not have to maintain his strict 

manufacturing for bottles to ensure purity. Happily 

this provides Warner Collectors a chance to add  

color to their collections.  



Warner did not stop with Branches only in 

English speaking countries like Canada, 

England, Australia, and New Zealand.  

He branched out to Frankfurt, Germany, in 

1887. Here he made the Safe Cure and Safe 

Diabetes Cure. He also began to manufacture 

his Safe Nervine in pint size bottles but soon 

changed to selling only the half pint version 

after 1889. Again luckily these bottles come 

in a variety of green and amber colors. Put 

up by several different formulators they also 

bear different labels. Warner also sold a 

small vial with paper label for his Safe Pills 

for Kidney and Liver ailments. Warner did 

not produce the Rheumatic Cure for the 

German market.  

Many bottles come from Germany. The early 

ones are amber and bear the embossing 

Frankfurt a/main at the base under the safe. 

Later versions shortened the wording to 

A/m. This branch was operational well into 

the 1900s.  

Rarer branches also appeared. Warner opened a branch in Pressburg Austria/Hungary in 1888 

but was only in business there for two years. These bottles once very rare are now found in 

greater numbers. Here Warner again did not adhere to the strict amber color. Many shades of 

green are also found with the Pressburg embossing on the bottom front with the trademark 

safe. He also produced the Safe Pills from this location.  

Warner opened a branch in Switzerland in the city of Krueslingen. It is not known if this 

branch actually had its own bottles. Several bottles have been found without a city embossed 

at the base but it is not clear whether these were from Krueslingen or not. We need to find a 

labeled version to be sure. Warner used the Frankfurt bottles in Poland, Germany, 

Switzerland and France as well as other European countries. Only by finding advertising, 

almanacs, or labels can we hope to fully understand where and when Warner operated in 

some of these countries. Frankfurt bottles have been found with French labels which suggest 

they were either for parts of Switzerland or French consumption.   

Warner bottles although not as old as some early glass from the continent, have a place in 

history due to the rise of Patent Medicines in an age of early medicine 

practice. Although several other patent medicines were sold during 

that time, few rivaled the success of Warner’s Safe Cures.  These 

bottles are now found in newer disposal sites and in attic and cellars. 

They provide a history lesson on the “Patent Medicine”.   
The author of this article published his first book on Warner in 1974. An 

authoritive edition at the time and it brought order to a chaotic bunch of 

Warner bottles.  For almost 40 years it provided a wealth of information 

drawn from almanacs, newspaper articles, historical journals and 

advertising. In 2015 Michael Seeliger began his revised edition “H.H. 

Warner His Company & His Bottles 2.0”. It is currently on sale on EBay 

in e-book form. Containing hundreds of bottle pictures, labels, almanacs, 

and advertising, it is a far more complex edition than his first. With new 

information on Warner being found every day the book in pdf format is 

constantly being updated. New editions can be downloaded at any time. 

The author is currently looking for additional information on the 

European branches through bottles, pictures of labels, advertising and 

almanacs. Michael can be contacted at MWSeeliger@gmail.com 

 

Above: Some nice German labels large size 'Safe 

Cure'and small size 'Nervine'.  Under: Australian 

bottles are often found in a dark colour. 

Bronnen/Sources: William C. Ketchum Jr.:  American Bottles;  

Michael Seeliger; H.H. Warner His Company & His Bottles (1974 – revised edition 2016) 

Wikipedia 

American Bottle & Glass Collector .
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