
T W E E BRUGSE APOTEKERSREKENINGEN 
UIT DE XVIIIe E E U W . 

L. /. Vandewiele. 

Prof. Elaut beweerde eens dat de apotekers een buitengewone gave 
van God ontvangen hebben, omdat het hun meestal gelukt de soms kab-
bahstische doktorsrecepten te ontcijferen. Het zal wel overdreven zijn 
wat er verteld wordt over die juffrouw, die van haar verloofde, een jonge 
geneesheer, een liefdegcdicht mocht ontvangen, dat in desdanig dok-
tersgeschrift gesteld was, dat zij het onmogelijk kon lezen; ten einde 
raad ging zij er mede bij een apoteker, die aan de hand van het gedicht 
een fles voor haar bereidde! 

Doch wanneer anderzijds de apotekers zelf een rekening op schrift 
stellen, dan is het zo mogelijk nog erger gesteld dan met de dokters-
recepten, zodanig zelfs dat ,,un compte d'apothicaire" volgens de woor-
denboeken synoniem is van een onontwarbaar kluwen. Dat zal, althans 
op het eerste zicht, niemand verwonderen, die ooit zo'n oude apothekers-
rekening in handen kreeg. Niet zozeer het schrift als wel de inhoud is 
voor de meesten — ook voor de moderne apotekers — vol mysterie. 

Apoteker R. Vekeman (Gent), aan wie ik hier mijn oprechte dank be-
tuig, was zo vhendelijk mij twee apotekersrekeningen te bezorgen, uit 
de nalatenschap van de voorname Gentse apoteker Louis De Nobele 
(1849-1924). In de familiepapieren, die ik voor het opmaken van de le-
vensschets van Louis De Nobele ter inzage kreeg, vond ik van de hand 
van de heer Paul Bergmans een brief, die deze twee apotekersrekenin
gen begeleidde toen hij deze aan De Nobele stuurde : Gand, le 2 Aoflt 
1890. Monsieur, J'ai I'honneur de vous envoyer de la part de Monsieur 
Van der Haeghen, deux anciens comptes d'apothicaire. Comme je sais 
que vous vous occupez de I'histoire de la pharmacie et des pharmaciens, 
je pense que ces pieces vous interesseront. Veuillez agreer (enz.) : get. 
Paul Bergmans. 

Daar ik nergens een spoor gevonden heb, dat De Nobele deze apote
kersrekeningen gepubliceerd heeft, heb ik gemeend er goed aan te doen 
deze hier te bespreken. 

Beide rekeningen zijn fel gehavend, zodat enikele woorden uit de 
tekst bedorven zijn. Dit belet niet dat veel erin nog leesbaar en interes-
sant is. 
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De twee rekeningen werden geadresseerd aan dezelfde persoon, een 
zekere heer Gulielmus Damarijn (of Damarin) en zijn van de hand van 
twee verschillende Brugse apotekers: Gillis Van Trappen en J. Van 
Den Heede. W e treffen beide namen aan in de Lijst van kruideniers en 
apothecarissen, leden van de Kruydhalle te Brugge (1) : in 1701, Gillis 
Van Trappen, apothicaire et epicier en in 1715, Jacques Van den Heede, 
apothicaire et epicier. 

De eerste rekening. die van Van Trappen, loopt over afleveringen 
gedaan van 13 augustus 1718 tot 3 februari 1719. Er wordt ook nog aan 
een onbetaalde vroegere rekening herinnerd. Van Trappen was heel ze-
ker niet fel bedreven in het hanteren van de pen, wat bij apothecarissen 
uit die tijd meer voorkwam. De rekening werd door iemand anders ge-
schreven en hij zelf tekende voor voldaan en vond in het neerpennen van 
die paar woorden nog de gelegenheid er een taalfout in te zetten. De re
kening van Van Den Heede loopt van 20 juni 1720 tot 21 September 1721 
en werd voldaan in 1722. Het lang wachten op zijn rechtmatig loon is dus 
voor de apotekers geen specifiek kenmerk van de huidige tijd ! 

De tekst van de eerste rekening luidt aldus ; 
Voor [ ] gelevert ten [behoeve] van Mijn heer Gulielmus Damarin. 
Door sieur GiUis van trappen als volgt 
Bij voorighe Rekeninghe gegheven 
13 august 1718 

dito 
15 
16 

9 7bre 

20 
23 Xbre 

1 februar 1719 
3 

dito 
dito 
dito 
dito 
dito 

een kanne decoctie (^) met sijr 
en sal prunelle ('̂ ) 
injecto lavamentis trilivare ('^) 
een kanne decoct pr forest met 
voor roobarbe 
een kanne decoct p. forest in 

f 2-8-[?] 
capill vener (^) 

sijr althea (') 

quibus dissol 
manna opt. § ij (') cremor tart 
een bol (a) purgans 
een julep (^) met decoct ros CC rad ger hord 
mundat sijr pap rheas 
Sang suse (') n" ij 
sijr rosar cum rheo (') 
injectio lavementis 
sal volat CC C') 
fol sinne mundat (') 
sijr rosar cum rheo 
pill dihoor (") n° viiii 

T'samen 

f 0-2-[?] 
f 0-1-0 
f 0-3-0 
f 0-0-[?] 

f 0-4-4 
f 0-0-10 

f 0-1-6 
f 0-0-6 
f 0-0-8 
f 0-1-0 
f 0-1-0 
f 0-0-4 
f 0-0-8 
f 0-0-9 

f 3-7-6 

1. De Meyer. Origine des Apothicaires de Bruges. Bruges, 18'}2, p. 69 seq. Liste des 
epiciers-droguistes et apothicaires, membres de la Corporation dite Kruydhalle. 
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Ontfaen den hinhoudt descr 
van gillis Van trappen 

a) Een kanne decoctie. vermoedehjk werd hier Petri Foresti vergeten, 
want tot tweemaal toe wordt dit decoct vernoemd. Decoctum Petri Fo
resti komt voor in de Phamacopoeia Brugensis (1697) en bevat volgende 
ingredienten : 9 dikke vijgcn, drie ons rode erwten, twee ons gezuiverde 
gerst, zes drachmen geschilde en stukgestotene zoethoutwortelen, zcven 
sebesten, zaden van malva, van heemst en van de grote vier koude zaden 
(watermeloen, komkommer, pompoen en meloen) van elk twee drachmen, 
regenwater (aqua coelestis) tien pond. Deze ingredienten worden sa-
men gekookt tot 6 pond. Deze Petrus Forestus of Pieter van Foreest 
werd geboren te Alkmaar in 1521 en is gestorven te Delft in 1597; hij 
wordt de Nederlandse Hippokrates genoemd. Hij studeerde te Leuven, 
Venetie, Bologna (waar hij promoveerde in 1543) en te Padua (waar 
hij Vesahus leerde kennen). Na zijn promotie trok hij, samen met Vale
rius Cordus, te voet onderweg botaniserend naar Rome, waar, zoals 
bekend Valerius Cordus bij zijn aankomst overleed. Te Parijs ontmoette 
hij zijn vriend, de beroemde hoogleraar Vidus Viduus en Jacobus Syl
vius. Hij vestigde zich als arts te Pithiviers, daarna te Alkmaar en werd 
vervolgens stadsgeneesheer te Delft. Bij de stichting van de Hogeschool 
te Leiden (1575) werd hij tot hoogleraar benoemd, doch doceerde niet 
bij gebrek aan leerlingen. Hij v/as lijfarts van Willem van Oranje. Zijn 
hoofdwerk : Observationum et curationum medicinalium libri (in 36 de-
len). Hij beschrijft zichzelf als mager, droog, dor, galachtig en ziekelijk. 
Niettemin werd hij algemeen geacht en geprezen. Van hem komt deze 
formule voort. 

b)Syrupus Capillorum Veneris, stroop van Venushaar wordt beschre-
ven in de Brugse farmacopee. 

c) Sal prunellae seu Crystallum minerale is een bereiding, die in de 
meeste farmacopceen uit die tijd te vinden is ; het is een calcinatie van 
salpeter en solferbloem over gloeiende kolen (prunae). de Farvacques (2) 
weet er meer over: „Dit geneesmiddel wordt gemenelyk Sal pruncllac 
genaamt, niet door dien het de smaak heeft van de wilde Slee-Pruymen, 
of Prunellorum Sylvestrium, gclyk zommigen hebben voorgewent, maar 
om dat het uitnemend bekwaam wordt gevonden, om de ontstekinge van 
de keel te genezen, dewelke in 't Duitsch de Braune, of Prunelle wordt 
genaamt; of wel volgens andere Autheuren, om dat het zeer groote kracht 
heeft, om den grooten dorst en brandende hittc van de tonge te benemen, 

2. Robertus de Farvacques. Medicina Pharmaceutica of Groote algemeene Schatkamer 
der Drogbereidende Geneeskonst. Te Leiden 1741, p. 189. 
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waar mede de zieken in de maligne koortzen van Hongeryen in zulker 
voegen worden gekwelt, als of zy in den mondt een gloejende kool had-
den, die men Pruna in 't Latyn noemt, waar uit het Dirainutivum Pru
nella wordt getrokken. 

d) trilivare, dit woord is onzeker en kan ik niet verkaren. Dat hier het 
toedienen van een lavement in rekening wordt gebracht toont aan dat in 
het begin van de XVIIIe eeuw deze behandeling nog tot de taak van de 
apothecarissen behoorde. 

e) Syrupus de Althea Fernelii komt voor in de Pharmacopeia Brugen
sis en bevat, behalve heemst, nog heel wat ingredienten. De formule 
wordt toegeschreven aan Jean Fernel (1497-1558), in leven professor te 
Parijs en lijfarts van Koning Hendrik II. 

f) Twee onsen. 
g) Bolus purgans of cathartica, een purgerende bolus. Bolus bete-

kent in de oude geneeskunde een brokje, dat snel moet ingeslikt worden, 
wegens zijn slechte smaak. 

h) Julep is een samenstelling van suikerstroop met afkooksels van 
planten, hier dus met rozenbladeren, vermoedelijk gentiaanwortels, gezui
verde gerst en klaproossiroop. Deze laatste siroop komt voor in de Ph. 
Brugensis onder de benaming Syrupus Papaveris erratici seu rheados. 

i) Echels worden in de Ph. Brugensis onder de naam Hirudines sive 
sanguisugae vernoemd, zodat sang suse mogelijks een verschrijving zal 
zijn voor sang(ui)suge. 

j) Syrupus Rosarum solutivus cum Rheo komt voor in de Pharmaco
poeia Brugensis. 

k) Vermoedelijk Sal volatile Cornu Cervi, vlugzout van hertshoorn of, 
zoals de Farvacques zegt, ,,Stinkendt Vluch Zout van Hartshoorn" (3) . 

1) Fol. sinne mundat., waarschijnhjk foha sennae mundata, gezuiverde 
sennebladeren, ,,de senebladeren van hunne stokjes gezuivert" zegt de 
Farvacques (4). 

m)Welke pillen hierdoor moeten verstaan worden is mij niet bekend. 

De tweede rekening, deze van de apothecaris Van Den Heede is 
als volgt : 
Ghelevert ten [behoef] te van d [heer D] amarijn 
door J. van de [n He] ede Des naervolgende 
Med[ica]menten 

3. o.c. p. 185. 
4. o.c. p. 33. 
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1720 
20^ junij 

1721 
l l ' ' junij 
12" 
26= 
15^ 8bre 
\T 
19e 

22« 
23» 
24" 
26^ 
27e 
28« 
10 9bre 
11 = 
15" 
16' 
I8« 
21« 

Alvooren een haustus (") purg[ati]f met sijr de 
cichor cum r[heo] C') 

twee bouteillies decoct., [ ] 
een bolus vomitif met rad. epipocuann. ("=) etca 
een bolus purgatif met diagrid. (=') etca. 
een juleps met aq. card. (*) 
een bolus vomitif met rad. epipocuann. 
een cordiale mixture met aq. theriac. dest. (') etca. 
een nodulus (a) 
een haustus purgat. met ser. lact. (*>) en manna 
drije pulv antifebril 
een haust. purgatif met sijr. de cichor. cum rheo etca 
een once en half sijr. ros. pallid. (') 
een haustus purgatif met sijroopen 
een pulv vomitif met rad. epipocuann. 
item 
een nodulus 
tabell. ad vermes 
een conserve (') purgatif 
inject, enemat. {^) 
een nodulus 

f 0-2-[?] 

f 0-7-[?] 
f 0-1-2 
f 0-1-0 
f 0-2-2 
f 0-1-2 
f 0-3-4 
f 0-0-8 
f 0-3-[?] 
f 0-1-4 

, f 0-2-4 
f [OJ-0-6 
f 0-2-4 
f 0-1-2 
f 0-1-2 
f 0-0-[?] 
f 0-0-6 
f 0-0-8 
f 0-1-0 
f 0-0-8 

f 1-14-2 
Ontfaen den inhoudt deser 
J. Van Den Heede 
1722 

a) Hautus = een slok, een geneesmiddel dat ineens diende opgedron-
ken. 

b) Suikerijstroop met rabarber. De formule van deze stroop komt voor 
in de Pharmacopoeia Brugensis (1697) en bevat benevens suikerijkruid, 
rabarberwortels en suiker nog 17 andere ingredienten. 

c) Ipecacuanha was in deze tijd nog een vrij zeldzaam geneesmiddel; 
de spelling wijst crop dat men met dit woord nog onwennig was. Jan Adri-
aan Helvetius (Den Haag? 1661 - Parijs 1727) was, door armoede gedre-
ven, onvcrwachts de grote protagonist van dit nieuwe geneesmiddel. In de 
Ph. Brugensis is er nog geen sprake van ipeca. 

d) Diagridium was in feite niets anders dan scammoniumhars. dat 
men om zijn ,,felheit te benemen" vooraf in een kweepeer duwde en in 
een oven liet bakken. 
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e) Aq. card., vermoedelijk aqua cardui benedicti (van Cnicus benedic-
tus L.; Gezegendc distel) 

f) Aqua theriacalis destillata of Aqua Theriacalis nostras, was een 
formule met een zeer ingewikkelde samenstelling, die voorkomt in de 
Ph. Brugensis en waar inderdaad een destillatie aan te pas kwam. 

g) Nodulus is een pop of puppe in het Westvlaams d.i. een linncn 
zakje met kruiden. ,,Puppen zetten = Eigenlijk (De Bo) kruiden, ge-
neesgoed op flasschen, met b.v. geniver of brandewijn te trekken zetten" 
G. Gezelle in Loquela. 

h) Serum lactis of aqua lactis of lac acyston (Ph. Brugensis) is de wei 
of de hui van de melk, het waterachtig vocht dat bij het kaasmaken van 
de melk overblijft. 

i) Syrupus Rosarum solutivus wordt in de Ph. Brugensis beschreven. 
Negenmael naeen wordt van 6 pond witte rozenbladeren een infuus 
gemaakt en dan wordt er 4 pond suiker bijgevoegd. Rozen werden 
sinds de oudheid als laxatief aangezien. 

j) Een konserf of een conditum, van condire = inmaken, inleggen, 
kruiden aangenaam en smakelijk bereiden. 

k) Injectio enemativa is een klisteer. 

Waaraan de geachte heer Damarijn mag geleden hebben, is moeilijk 
uit te maken : nagenoeg alle geneesmiddelen die hem werden voor-
geschreven zijn laxeermiddelen; er werden hem klisteren gezet en bloed 
gelaten door midden van echels; dus helemaal volgens het klassiek 
beginsel: ..purgare, saignare dein clysterium dare" ! ! 

In die tijd werd er gerekend met guldens, stuivers en deniers. Een 
gulden := 20 stuivers en een stuiver = 12 deniers. Daar de tekst op 
sommige plaatsen onleesbaar is, kan de rekening moeilijk gekontrolcerd 
worden ; toch is mogelijk de som bij benadering te maken. Noemen we de 
niet te lezen deniers X, dan hebben we in de eerste rekening 2 gulden + 
21 stuivers + 55 + x deniers ; de som is 2 + 1 gulden + 1 stuiver 
-|- 6 stuivers ( = 72 deniers) + 6 deniers, zodat x = 23. 

In de tweede rekening : 0 gulden + 28 stuivers 4- 63 -f- x deniers. 
De som is 1 gulden + 8 stuivers + 6 stuivers (:= 72 deniers) + 2 
deniers ; zodat x = 11. 

Uit dit alles bhjkt dat de apotekersrekeningen, al mogen zij op 
het eerste zicht eigenaardig schijnen, ten slotte toch niet zo onmogelijk 
zijn, als het spreekwoord en de woordenboeken het willen. 
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GUSTAAF STAES. 


