
Een Hamilton-flesje van Hooper Struve & Company   
 
Begin dit jaar verwierf het Likeur & Fris Museum in  Hilvarenbeek een Victoriaans 
sodawaterflesje van een model dat bekend staat onder de naam Hamilton. Het opschrift 
in glasreliëf van dit flesje luidt “HOOPER / STRUVE & Co. Ltd. / CHEMISTS &c. / 
ROYAL GERMAN SPA / BRIGHTON / & PALL MALL EAST / LO NDON”. 
Vermoedelijk zijn er vele tienduizenden, zo niet enkele honderdduizenden exemplaren 
van dit sodawaterflesje vervaardigd. Heel erg zeldzaam is het flesje dus niet. Voor een 
museum dat gewijd is aan de geschiedenis van de frisdranken- en mineraalwater-
industrie is een Hamilton-flesje van Hooper Struve echter een must have. Waarom? 
Vanwege de naam Struve. 
 
Peter Zwaal 
 

 
De Duitse arts en apotheker Friedrich Adolf August 
Struve (1781-1840) mag worden aangemerkt als 
één van de belangrijkste pioniers van de Europese 
frisdrankenindustrie. Struve, die was opgeleid als 
arts, zette in 1805 de apotheek van zijn schoonvader 
in Dresden voort. Toen Struve in deze apotheek een 
blauwzuurvergiftiging opliep en nadien langdurig 
moest kuren in Karlsbad en Marienbad, raakte hij 
geïnteresseerd in de heilzame werking van 
natuurlijke mineraalwaters. Al snel drong zich 
daarbij aan Struve de vraag op of natuurlijke 
mineraalwaters wellicht kunstmatig konden worden 
nagemaakt. Struve zag in dat er in potentie een 
grote afzetmarkt was voor kunstmatige 
mineraalwaters, omdat veel patiënten fysiek niet in 
staat waren naar een veraf gelegen bron te reizen 
teneinde aldaar een waterkuur te volgen. Uiteraard 

konden deze patiënten zich behelpen met natuurlijke mineraalwaters die aan de bron op kruik 
of fles gebotteld waren. Struve onderkende echter dat het vervoer van deze natuurlijke 
mineraalwaters over langere afstand de prijs tot absurde proporties opdreef.  



 
Na langdurig onderzoek naar de chemische samenstelling van verschillende natuurlijke 
mineraalwaters opende Struve in 1818 in Dresden een Trinkgarten waar stadgenoten zich 
konden laven aan verschillende door Struve vervaardigde kunstmatige mineraalwaters die qua 
samenstelling identiek waren aan de natuurlijk mineraalwaters uit onder meer Karlsbad, Spa, 
Selters, Pyrmont, Ems en Kissingen. Deze Trinkgarten groeide binnen enkele jaren uit tot een 
Mineralwasseranstalt, een soort sanatorium waar zieken en herstellenden, al dan niet op 
doktersvoorschrift, dagelijks enkele glazen kunstmatig mineraalwater kwamen nuttigen. Het 
succes van Struves Sächsische konzessionierte Mineralwasseranstalt was zodanig dat Struve 
in 1822 een soortgelijk sanatorium in Leipzig opende en in 1823 – samen met de apotheker 
Conrad Heinrich Soltmann (1782-1859) – een derde mineraalwatersanatorium in Berlijn. In 
de navolgende jaren werden ook Struve’schen Mineralwasseranstalten opgericht in Keulen, 
Koningsbergen (het huidige Kaliningrad, de Russische enclave die ligt ingeklemd tussen 
Polen en Litouwen), Breslau (het huidige Wroclaw in Polen) en Hannover. Hiertoe ging 
Struve veelal in zee met lokale ondernemers en financiers. Struve’s expansiedrang beperkte 
zich echter niet tot het toenmalige Duitse grondgebied. Voor zover bekend werden ook in 
Brighton (1825), Moskou (1827), Sint-Petersburg (1834), Riga (1835), Warschau, Kiev en 
Odessa bedrijven opgericht waar kunstmatige mineraalwaters werden vervaardigd volgens de 
recepturen en protocollen van Dr. Struve. Aan al deze buitenlandse bedrijven waren eveneens 
sanatoria verbonden. Aan het bedrijf in Moskou was daarnaast een thermale badinrichting 
verbonden. 

 
Het mineraalwatersanatorium van het Engelse bedrijf Struve & Company in Brighton mocht  
zich vanaf 1835 tooien met de naam Royal German Spa. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw liep de publieke belangstelling voor de mineraalwatersanatoria van Dr. 
Struve geleidelijk terug. Deze teruglopende belangstelling was het gevolg van de opkomst van 
de moderne geneeskunde en farmacie, waardoor zowel de natuurlijke als de kunstmatige 



mineraalwaters geleidelijk aan hun status als geneesmiddel verloren en steeds meer verwerden 
tot genotsmiddel. Parallel aan deze ontwikkeling groeiden verschillende 
mineraalwatersanatoria die door Struve waren (mede)opgericht, waaronder de bedrijven in 
Brighton, Moskou en Sint-Petersburg, uit tot belangrijke producenten van frisdranken en 
tafelwaters. De evolutie van genees- tot genotsmiddel wordt weerspiegeld in de flessen welke 
gebruikt werden om de kunstmatige mineraalwaters te bottelen. De Royal German Spa van 
Struve & Company uit Brighton gebruikte aanvankelijk bruinglazen flesjes van een kort 
gedrongen model. Deze flessen hadden ontegenzeggelijk een medicinale uitstraling, in 
zoverre dat dit model fles rond 1850 niet ongebruikelijk was voor apothekersdrankjes. Toen 
kunstmatige mineraalwaters steeds vaker gedronken werden als genotsmiddel, begon men 
voor de botteling Hamilton-flessen en kogelflessen te gebruiken.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In 1891 fuseerde frisdranken- 
en tafelwaterproducent Struve 
& Company uit Brighton met 
haar branchegenoot Hooper & 

Company uit Londen, welk bedrijf eveneens was opgericht door een apotheker (William 
Hooper 1803-18??). Onder de naam Hooper Struve & Company was het bedrijf tientallen 
jaren lang één van de bekendste frisdrankenproducenten van Groot-Brittannië. Een bekende 
reclameslagzin van het bedrijf uit de jaren vijftig luidde: You’ll approve, she’ll approve: 
Hooper Struve. In 1961 werd Hooper Struve & Company Ltd. onderdeel van Canada Dry UK 
Ltd., een bedrijf dat via een ingewikkelde reeks van fusies en overnames is opgegaan in 
Britvic PLC, in grootte thans de tweede frisdrankenproducent van Groot-Brittannië.  
 
Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen dat Friedrich Struve de eerste internationaal 
opererende ondernemer op het gebied van ‘frisdranken’ was, lang voordat Asa Candler een 
ander apothekersdrankje (Coca-Cola) begon te verkopen buiten de Verenigde Staten. Het is 
jammer dat Friedrich Struve tegenwoordig in vergetelheid is geraakt. Alleen in Dresden 
houden ze de ondernemer Struve in ere in zoverre dat er een straatnaam naar hem is 
vernoemd. De bij het geallieerde bombardement van Dresden (13-14 februari 1945) volledig 
verwoeste Salomonis-apotheek, waar Struve in de openingsjaren van de negentiende eeuw 
zijn onderzoek verrichtte naar de samenstelling van natuurlijke mineraalwaters, werd in 2005 
naar oude tekeningen en foto’s herbouwd. Sinds maart 2006 is in dit pand het Freiberger 
Schankhaus gevestigd waar aan dorstige bezoekers vooral bier geserveerd wordt. 
 
 
 
Summary: A Hamilton-bottle from Hooper Struve & Company 
The German physician and apothecary Friedrich Adolf August Struve (1781-1840) is one of the founding fathers 
of the European soft drinks industry. In 1818 Struve opened up a ‘drinking garden’ in his hometown Dresden were 
artificial mineral waters were sold to the public. These waters were presented as affordable imitations of the 
curative mineral waters from Carlsbad, Spa, Seltzer, Pyrmont, Ems and Kissingen. As these artificial mineral 
waters met with commercial success, Struve transformed his drinking garden into a sanatorium where the sick and 
convalescent could take a water cure by doctor’s orders or on their own judgement. In 1822 and 1823 Struve set up 
similar establishments in Leipzig and Berlin, followed by establishments in a handful of other German cities. In 
most of these cases Struve associated himself with local businessmen, who provided the money and were 
responsible for the management. Struve also lend his name to sanatoria that were set up in Brighton, Moscow, 
Saint Petersburg, Riga, Warsaw, Kiew and Odessa. Most of these sanatoria had bottling facilities. With the advent 
of medical science and modern pharmacy, water cures in the second half of the 19th century gradually fell out of 
fashion. Quite a few of the sanatoria that were set up by or carried the name of Struve, reacted to this by switching 
over to the production and bottling of flavoured carbonated waters and soda waters. Thus the sanatorium that had 
been set up in Brighton under the name of Struve & Company (1825) and that later had obtained the name Royal 
German Spa (1835), became one of the leading British producers of soft drinks. In 1891 Struve & Company 
merged with the London based producer of soft drinks Hooper & Company, that had also been founded by an 
apothecary. Late19 th and early 20th century soda water bottles are embossed “HOOPER / STRUVE & Co. Ltd. / 
CHEMISTS &c. / ROYAL GERMAN SPA / BRIGHTON / & PALL MALL EAST / LONDON”. These 
Hamilton-type bottles are not very rare and can be obtained at reasonable prices. Hard to find though and quite 
valuable are the squat brown bottles that were used by the Royal German Spa in the 1830’s, 1840’s and 1850’s for 
bottling artificial mineral waters. 


