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DE INVENTARIS VAN EEN LEIDSE APOTHEEK 
UIT HET JAAR 1587 

Henriette A. BOSMAN-JELGERSMA 

VESTIGING VAN APOTHEKEN 

Sedert de Constitutiones, die Frederik II von Hohenstaufen in 1240 voor de ge-
neeskundige beroepen uitvaardigde en waarin richtlijnen voor een zelfstandige 
uitoefening van de farmacie werden vastgelegd, hebben zich de eerste apothe
kers gevestigd. In de Nederlanden waren dit Johannes dictus de Lyra te Leuven 
(1296) en Anselmus te Utrecht (1276). In de 14de eeuw komen er meer apothe
kers. Zoals te 's-Hertogenbosch (1341), Zwolle (1341), Delft (1359), Gouda (1393) 
en ook te Leiden. In 1383 was dat Meester Colaert, die tevens de geneeskunde 
uitoefende. Deze leverde talrijke medicamenten af, voor de echtgenote van Her-
tog Albrecht van Beieren. Daar er in Den Haag geen apotheek was, liet men 
de benodigde medicijnen in Leiden halen. Hertog Albrecht heeft in 1397 Mr Co
laert als apotheker aan zijn Hof verbonden. (1) 

In de 15e eeuw zijn in Leiden drie apothekers gevestigd. Ysbrant Heinricxz 
(1461), die in 1471 neiar Jeruzalem reisde en daar stierf. Mr Joost Heinricxz (1470), 
een man van aanzien en een van de rijkste inwoners van Leiden (2) en Willem 
Gerytsz (1475). 

Hoewel er zich vanaf de 15e eeuw verstedelijking voltrok, waardoor het aan
tal inwoners steeg en dientegevolge ook het aantal huizen toenam, kwam er in 
de 16e eeuw een sterke teruggang. Deze begon tijdens de regeringsperiode van 
Karel V, gedurende welke ongehoord hoge belastingen werden geheven. Boven-
dien hadden slechte oogsten en handelsbelemmeringen als gevolg van oorlogs-
dreiging de situatie verergerd. Pestepidemien en andere besmettelijk ziekten eisten 
hun tol. Het zedelijk leven liet veel te wensen over. Onwettige geboorten en een 
groot aantal vondelingen baarden het stadsbestuur zorgen. (3) Onrust en onte-
vredenheid in de stad werden mede veroorzaakt door Luthers geschriften. In 1564 
moest een der vier gevestigde apothekers, Dirck Barentszn, als ketter voor de 
rechtbank verschijnen. (4) De beeldenstorm in Leiden op 25 augustus 1566 en 
de 80-jarige oorlog, die rond 1568 begon, maakten de toestand nog hachelijker. 
Nadat de Spanjaarden tussen oktober 1573 en oktober 1574 de stad tot twee-
maal toe hadden belegerd, had Leiden een groot deel van haar economische en 
militaire weerbaarheid verloren. 

Tijdens het beleg werd een volkstelling gehouden. (5) Op een totiial van 12.456 
inwoners waren er toen vijf apothekers gevestigd. Van planologische ordening 
voor de spreiding van beroepen was toen nog geen sprake, wel van vrije vesti-
ging, die een natuurlijke verspreiding bevorderde. 
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Zo waren de brouwerijen, die over water moesten kunnen beschikken aan de 
Rijn en de Mare gevestigd. Winkels kon men rond de markten vinden. Van de 
vijf apothekers waren er drie in het drukke winkelcentrum, het bon 'Wanthuys' 
gevestigd. In deze wijk bevond zich de Breestraat met het stadhuis, en een ge-
deelte was begrensd door de Rijn. Daar waren de markten als de Vis-, Aal-, Boter-
en Warmoesmarkt. Bij de Botermarkt, tegenover de 'Corenbrugghe', in het tweede 
huis vanaf de hoek 'Corenbruchsteeg' woonde apotheker Claes Corneliszn. Hij 
zal vanuit zijn 'voorhuys', waar de apotheek, de 'winkel' was, vaak de bedrijvig-
heid op de Botermarkt hebben waargenomen. Hij stierf in 1586. Na het overlij-
den van zijn vrouw, een jaar later, werd de boedel op 4 april 1587 voor de wees-
kamer beschreven. Niet alleen de inventaris van de apotheek, maar ook het huis 
met alles wat men daarin aantrof. Een document, dat ongeveer 70 pagina's 
beslaat. (6) 

HET BEZIT VAN APOTHEKER CLAES CORNELISZN 

De apotheker is een vermogend man geweest. Dat blijkt uit zijn rijke nalaten-
schap, waaronder het grote huis met de inboedel, het goud, zilver, tin en linnen-
goed, de obligaties en rentebrieven. 

Onder de namen van de hoogstaangeslagenen volgens een lijst uit 1584, die 
werd opgemaakt wegens een gedwongen lening, wordt 'Mr Claes apteecker' ge-
noemd bij de categorie 'rycste'. (7) Uit de fiscale registers over de periode 
1550-1585, blijkt dat deze apotheker in tegenstelling tot zijn collega's, altijd voor 
een veel hoger bedrag werd aangeslagen. Ook de onroerendgoedbelastingaanslag 
was hoog omdat het huis bij de Korenbrug niet alleen bestond uit een voorhuis, 
achterhuis en keuken, maar het had ook meerdere kamers, zowel beneden als 
boven en nog drie zolders. De binnenplaats Hep door tot aan de Korenbrugsteeg 
(8). De aanwezigheid van een 'gordyn voor de glase' in de 'neercamer' gaf al 
een aanwijzing voor zijn rijkdom, want het gebruik van een glasgordijn was in 
de 16e eeuw nog heel zeldzaam en bleef beperkt tot de rijkere woonhuizen. 

Behalve de beschrijving van de apotheekinventaris is ook die van de kleding 
van de apotheker en zijn boekenbezit van belang gebleken om een idee te krij-
gen van zijn dagelijkse werkzaamheden. 

ZIJN KLEDING (9) 

In de kast, waarin zich zijn kleding bevond, stond ook een hellebaard. Het spreekt 
vanzelf, dat in de woelige tijd van de 16e eeuw veel burgers een wapen in huis 
hadden. 

Een bijzonder kledingstuk was de 'swarte lakense langen tabbert met damast 
gevoert doctoors gewyse'. Een tot aan de enkels loshangende toga, gevoerd en 
afgezet met zwart zijden damast, ook langs de kraag. 

Waarom droeg de apotheker deze ambtskleding, die immers was voorbehouden 
aan de academisch opgeleide medicus ? Dit was het gevolg van een ordonnantie, 
die in 1553 te Leiden werd afgekondigd. (10) Aanleiding hiervoor was de onrust-
barende toename van onbevoegden en kwakzalvers, die zich asm het medisch han-
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delen te buiten gingen. Deze verordening liet alleen toe tot de medische praktijk-
uitoefening zij, die aan een universiteit tot doctor of licentiaat in de medicijnen 
waren gepromoveerd en daarvan een gezegelde bul konden overleggen. Maar zij, 
die voor 1553, zonder academische opleiding genoten te hebben, de geneeskun
de hadden uitgeoefend, mochten dit blijven doen, onder voorwaarde dat zij zich 
lieten examineren door tenminste twee 'doctores medicinae'. Claes Corneliszn 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. (11) Hij vervoegde zich op 19 maart 
1554 te Amsterdam bij de doctores Dominicus Nardus en Gherit Hendricksz, 
die hem examineerden 'ende expect ghenoech bevonden om te moegen medeci-
nen componeeren ende de crancken exhibeeren in alle manieren hy ende andere 
practisyns in re medica tot noch toe ghedaen ende geuseert hebben.' Aan de at-
testatie werd 16 april 1554 nog toegevoegd dat 'Claes Corneliszn sal moghen ope-
reren artem medica in menschen lichaem als anderen practizynen.' Zo kreeg de
ze apotheker de status van 'meester-medicyn', een neutrale ambachtelijke 
aanduiding. (12) 

ZIJN OPLEIDING EN BOEKENBEZIT 

De apothekersopleiding was te Leiden in de 16e eeuw nog niet in een farmaceu-
tisch gildeverband geregeld. Apothekers behoorden toen nog tot de heterogene 
groep van het gilde der 'Cruydeniers en Vettewariers'. Als leerling kon men bij 
een meester-apotheker het vak leren. In een kast in de apotheek bevond zich een 
doosje met 'de attestatie dat Mr Claes Corneliszn bequaem was om medicynen 
te componeren'. Kennis van de geneeskunde zal hij wel in de praktijk hebben 
opgedaan. 

Hij bezat een aantal boeken, maar helaas worden de titels van de 'verscheyden 
boucken tot vyffenzestich in 't groot ende cleyn, goet ende quaet' welke zich 
in een Oosterse kist in het kamertje boven het achterhuis bevonden, niet genoemd. 
In de apotheek (13) stonden een 'clustboucgen', een Griekse grammatica en acht 
medicijnboeken, waaronder drie dispensaria. Onder de boeken welke zich in de 
neercamer bevonden (14), waren de Canones van Johannes Mesne, een van oor-
sprong Arabisch antidotarium, waarvan de invloed op de farmacie in de Neder
landen van groot belang was. Een 'herbarium', kan Den Herbarius in Dytsche 
geweest zijn, want dit was in 1500 te Antwerpen uitgegeven, een van de eerste 
botanische werken in het Nederlands. In dezelfde kamer stond ook de Thesau
rus pauperum van Petrus Hispanus, een werk over geneeskunde en medicamen
ten. De apotheker zal dit werk voor zijn geneeskundige praktijk waarschijnlijk 
vaak hebben geraadpleegd. Tevens was aanwezig de Offlcyes van Marcus TuUius 
Cicero, een filosofische verhandeling over de zedelijke plichten. 

Ondanks de summiere specificaties van dit boekenbezit, geeft deze toch een 
indruk over de vakliteratuur, die Claes Corneliszn tot zijn beschikking had. 

DE INVENTARIS VAN DE APOTHEEK (15) 

Vergelijking met een apotheekinventaris uit dezelfde periode is niet mogelijk. 
De inventaris van een Leidse apotheek uit 1684 (16) laat een groot verschil zien, 



60 A. BOSMAN-JELGERSMA 

want hierin treft men aan: tincturen, extracten en een 'chimy-castgen', met che-
mische grondstoffen. Dit was het gevolg van de toenemende invloed van de ideeen 
van Paracelsus en zijn volgelingen. (17) Daarvan was in 1587 nog geen sprake. 
De inventarisatie is een globale opsomming. Er zijn geen hoeveelheden en prijs-
indicaties in opgenomen. Vaak zijn de medicamenten niet met name genoemd 
en wordt bv. alleen vermeld: gedroogde wortelen, bloemen, pillen en poeders 
e.d. Slechts zeven preparaten worden nader aangeduid: Diamorum, AA2; Mel 
rosarum, AA3; Unguentum ad Schabiem, A4; Vleer-eeck, AA8; Sirope van Fi-
olen, AA15; Succus rosarum, AA27; Driakel, AA31. Ook een 30-tal enkelvou-
dige grondstoffen worden genoemd, waaronder PapaverboUen, Wormkruid, Lau-
rierbladeren, Thijm en Aloehout. Onder de weinige minerale grondstoffen vindt 
men: Petroleum AA5; Cerussa AA19; Bolus AA19; Rattenkruit AA23 en Rode 
Koraal AA23. Er waren meer dan 90 kruiken gevuld met vetten en olien. Hier-
onder was ook gedestilleerde boter AA26, dat werd gebruikt als zaifbasis, bv. 
in de 'unguentum potabile', een zalf die inwendig werd gebruikt 'om te genesen 
de inwendige quetsure'. (18). Gereedschap als vijzels, zalf-en suikerpannen, 
zalfspatels, een zeef, tinnen maten, balansen en gewichten waren vanzelfspre-
kend aanwezig (zie AA 11-62-63-64-65-66 en 72). 74 stuks bussen en dozen wa
ren gevuld met specerijen (AA21 en 59). Een 70-tal laden met allerlei gedroogde 
plantaardige bestanddelen zuUen zich wel in een speciale kruidenkast hebben be
vonden, zoals dat in elke apotheek het geval was. Pleisters werden in een specia
le pleisterkast opgeborgen (AA14). 

De vermelding van inkt en papier (AA9 en 18) vraagt om een verklaring. In 
de stadsrekeningen worden betalingen aangetroffen (19) aan apotheker Claes Cor
neliszn voor levering van inkt en papier. 

Het maken van inkt door apothekers was in de 16e en 17e eeuw bepaald niet 
ongewoon. Deze werd bereid uit zwarte galnoten, ijzerzouten als groen vitriool, 
arabische gom en water. Men bewaarde inkt wel in runderhooms, die door kler-
ken en schrijvers aan de gordel werden gedragen, de zgn. 'incthorens'. 

De aanwezige preparaten en grondstoffen, werden onder meer gebruikt tegen 
pest, lepra, allerlei koortsen, als de zweetziekte, ontstekingen en pijn. De ver-
sterkende, bloedzuiverende, laxerende en braakverwekkende middelen werden toe-
gepast volgens de humorale pathologic van Hippocrates. (20) 

De 29 blauwe apothekerspotten (AA 25-28-29 en 30), deels verguld, zullen 
de apotheek een zeker aanzien hebben gegeven. Deze potten van blauw aarde-
werk werden toen nog niet in Delft maar in Antwerpen, waar zich Italiaanse pot-
tenbakkers hadden gevestigd, vervaardigd. 

STICHTING LEIDSE UNIVERSITEIT 

Op 8 februari 1575, vier maanden na het ontzet van Leiden, werd de Leidse uni
versiteit feestelijk geopend met een grote plechtigheid. (21) Alle burgers waren 
die dag vrij. Huizen werden versierd, straten schoongemaakt en triomfbogen op-
gericht. In de optocht die door de stad trok liepen hoogwaardigheidsbekleders, 
stadsbestuurders en professoren mee. Het allegorische gedeelte, waarin de antie-
ke representatie van de wetenschappen werd uitgebeeld, was minstens even in-
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drukwekkend. Achter Medicina, met medische kruiden in haar hand, die de ge
neeskunde voorstelde, zag men haar volgelingen Hippocrates, Galenus, Diosco-
rides en Theophrastus. De dag eindigde met een vuurwerk: 'Tot aan de starren-
toe opgeworpen'. Zo werd Leiden het eerste intellectuele bolwerk in bevrijd gebied. 
Beroemde geleerden als Lipsius, Scaliger, Clusius en Dodonaeus werden aange-
trokken. In 1583 opende de Antwerpse drukker Plantijn in Leiden de 'Officina 
Plantiniana' en hij werd tot academiedrukker aangesteld. 

De Leidse burgerij genoot voordeel van de universiteit o.a. door de toeloop 
van studenten, die een onderkomen zochten. Gerard Cornells van Poelgeest, die 
theologie studeerde, woonde, samen met zijn broer, in 1577 ten huize van apo
theker Claes Corneliszn, waar zij tevens in de kost waren. (22) 

NABESCHOUWING 

Claes Corneliszn trouwde in 1536 (23) en vestigde zich in het grote huis aan de 
Botermarkt, waar zijn apotheek was gevestigd. Hij heeft daar ruim 50 jaar ge-
woond. Zijn vrouw schonk hem zeven kinderen. Hij heeft de beeldenstorm, het 
beleg en ontzet van Leiden en twee grote pestepidemien meegemaakt. Zijn leven 
als Mr medicijn en als apotheker zal een druk bestaan geweest zijn. Het is denk-
baar dat het in deze periode moeilijk was een apotheek naar behoren te laten 
functioneren. Alleen reeds het verkrijgen van de benodigde grondstoffen kan veel 
problemen hebben gegeven. De inventaris, zoals deze in 1587 is beschreven, zal 
in die 50 jaar, farmaceutisch gezien, weinig verandering hebben ondergaan. De 
conclusie kan dan ook zijn, dat deze inventaris te beschouwen is als laat-
middeleeuws. 

Mathenesselaan 1 
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BIJLAGE 1 

Int voorhuys van tvoors(zeght) buys ende beroerende daptekerye. 

Eerst vyfentachtich aerde cruycken groot ende cleyn met alrehande gedistuleer-
de wateren som vol dander ledich eenich halff vol minder ende meerder. (1) 
Eenen aerden cruyc met Diamorum. (2) 
Een aerde cruycke met mel rosarum. (3) 
Een aerde cruyck met unguentum ad schabiem. (4) 
Een cruycke met peterolye. (5) 
Noch achtentwintich aerde cruycken opt benedenste bart met alrehande olien 
deen ledich dander halff vol deen min dander meer. (6) 
Noch drye oly cruycgens besyden tcasgen. 
Noch vyff groote aerde cruycken met gedistuleerde wateren. (zie 1) 
Noch vyffentwintich olye cruycgens oft unguentum potgens groot en(de) cleyn. (7) 
Noch een glasen fiool met vleer eeck.(8) 
Een Incttonnetgen. (9) 
Zeventhyen groote ofte cleyne aerde gescheurde ledige cruycken oft can(n)en. 
Een doos met bollen. (10) 
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Noch twee aerde olycruycken. 
Drye tin(n)e maetgens. (11) 
Noch twee ledige tonnen met dexselen. 
Noch een ton met bollen. (zie 10) 
Een tonnetgen met roomsche kamomille. (12) 
Een viercante lade met rommeling. 
Een oude teems met rommeling. (13) 
Noch een casgen met rollen van salff. (14) 
Een ledige cruyc daer scroop van Fiolen in geweest es. (15) 
Een tonnetgen met wormcruyt met een ledich tonnetgen. (16) 
Noch drye scheurboucken. (17) 
Noch derdalve Riem papiers. (18) 
Drye bollen bolus met twee stucken seruys. (19) 
Een bosgen met spongens. (20) 
Noch vyftich geslooten ronde bussen oft doosen groot ende cleyn met alrehande 
drooge specerye staende opt hoochste bart tegen die coocken. (21) 
Een papier met bockesmeer ende noch een papier met ander smeer met seven 
sacgens met drooge cruyden hangende aende solder. (22) 
Noch veerthyen platte laden met blom(m)en ende gedroochde wortelen. 
Noch veerthyen platte laden met rottecruyt Roodcrael en(de) euforbyum en(de) 
enige ledich. (23) 
Noch XXIIU ronde doosen oft bussen groot en(de) cleyn met alrehande specerye. 
(zie 21) 
Noch driendertich aerde cruycgens met verscheyden smouten en(de) olien. (24) 
Noch acht blaeuwe potten. (25). 
Negenentzestich ronde bussgens met alrehande saet. 
XXVIU platte viercante laetgens. 
Vijff glase fiolen deen met gedistilleerde hotter en(de) dander met eeck. (26) 
Noch een glase pot met succus rosarum. (27) 
Thyen groote seroop beck potten met vyer andere. (28) 
Ses blauewe met drye spickelde vergulde potten (29) 
Vyfthyen blauewe seroop tuyt potten met drye hoge seroop potten. (30) 
Noch XXXUll langwerpende serooppotten met een aerde cruyck met een decxsel. 
Noch veertich langwerpende witte ende blaeuwe laxatyff oft concerff potten met 
een driakels pot. (31) 
Elff lange conserff potgens. (zie 31) 
Noch een gebrooken glas met gedistuleerde hotter, (zie 26) 
Vyerentzeventich poerbussen. (32) 
Een tonnetgen met wat driakels voor de beesten. (33) 
Noch XCU boschkens trocissen oft pillen oft poeren. (34) 
Noch een Citrul / met een hertshoorn. (35) 
Een tonnetgen met laurenblaen. (36) 
Een tonnetgen met thym. (37) 
Negen oude bossen met roosen en(de) een bosch met keldersaet en(de) een bosch 
met gepelde garst. (38) 
Een laetgen met cropcruyt. (39) 
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Een bondel met lignum alowes. (40) 
Een bondel cassia ligma. (41) 
Een bondel sandele ruby. (42) 
Een bondel cardamomi. (43) 
Een papier met roomsche pioniesaet. (44) 
Een brieffken met spodium. (45) 
Noch een bondel met nuces cipressie. (46) 
Een bondel semen saxyfragii. (47) 
Een papier met suricx zaet. (48) 
Een bondel semen porseleyn. (49) 
Een tobbetgen met twee ooren met XVIII bondelen met drooge speceryen. (zie 21) 
Een sacgen met harmodactuli. (50) 
Noch vier sacgens met drooge waren. 
Noch derthien sacgens groot en(de) cleyn met alrehande zaet. 
Noch twee sacgens met een spaensche noot. (51) 
Noch een tonnetgen met ballen. 
Noch een sacgen met malloten. (52) 
Een houte schottel met Comijn. (53) 
Noch een houtte schottel met boontgen hoolwortel. (54) 
Noch vier semen. 
Een viercante lade met ledige hcpotten seroop en(de) dryakel oft inctpotgens. (55) 
Noch seven tonnetgens met tarpentyn oft salff. (57) 
Noch vyff oude potten met swynesmout en(de) diergelycke. (58) 
Derthyen groot doosen met nagelen gingevaer caniel southout rompen galiga en(de 
sofferaen. (59) 
Drye doosen met camomille oft viercruyt. (60) 
Noch een raemptgen mette recepten. (61) 
Een bancgen met vier voeten. 
Item die grootste copere gegoten vysel met een yseren stamper. (62) 
Noch vier andere gegoten vysels groot en(de) cleyn staen(de) optenhouc met een 
copere en(de) twee ysere stampers. 
Noch drye copere poerhuyskens. (63) 
Ses paer copere schalen groot en(de) cleyn met ysere evenaers oft balanchen met 
een ceulse gewichte. (64) 
Negen salffspaters met een yseren schop met een standertgen daer die spaters 
op leggen. (65) 
Noch drye tinnen maetscannen als een pint een halff pint met een vierendeeltgen. 
(66) 
Een cleyn tinne maetgen. 
Noch acht cruytbossen. 
Noch een goutwicht met een schriftoor. (67) 
Noch een houc inde winckel staend(de) dairiime gevonden dese naebeschreven 
boucken. 
Eerst een clust boucgen. (68) 
Gramatica greca Nicolay cleonardi. (69) 
Acht medecyn boucken daer onder drie dispensarien. (70) 
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Noch sesthyen scheurboucken. (zie 17) 
Noch achte schuyfflaeden inden houck met zaet gomme lapides en(de) alrehan
de dagelicxe hantbare ware. (71) 
Noch een grooten yseren salffpan. (72) 
Noch drye ysere salffpannen en(de) andere rom(m)elingen onder inden houck 
liggende. 
Drye oude stoelen. 
Noch een cristalynen spiegeltgen. 
Noch een cantoor daer Innen liggen(de). (73) 
Eerst een doosken met de attestatie dat Mr Claes Corneliszn bequaem was om 
medicynen te componeren. (74) 
Noch vyer brieven oft slapers van gene importantie tsamen gebonden en(de) in
de v(oor)s. doose geslooten. (75) 
Noch negen quitancien van honderste pen(ning) ofte verpondingen van haer buys 
en(de) thuyn mitsgaders van weecgelden tsamen gevoucht en(de) by een gebonden. 
Noch bekentenisse van Jan Claeszn dair by hy verclaert dat zyn vader voor hem 
gecoft heeft sekere gereetschappe. In date Ao LXXXII genomen voor een slaper. 
Noch dinventaris van(de) goeden van Marytgen Bartholomees dochter Cor(ne-
lis) Claeszn aptekers weduwe In date den XXIlien Mey LXV met sekere memo-
rikens daer by. (76) 

Annotaties 

1. Gedistuleerde wateren. Men liet fijngestampte verse kruiden in een destilleerketel met water of 
wijn eerste enige dagen uittrekken (digereren). Na destillatie werd het vocht opgevangen in een 
ontvanger. In dit destillaat waren de werkzame bestanddelen van de grondstoffen overgegaan, 
zoals vluchtige olien. Deze gedistuleerde wateren werden in recepten verwerkt. 

2. Diamorum: likkepot van Moerbesien. De zgn. 'diamiddelen' danken hun naam aan het belang-
rijkste werkzame bestanddeel. In dit geval dus dia ( = met) en morum = moerbesie (Morus alba 
L.). Dit preparaat wordt bereid uit het sap van moerbesien en het sap van braambesien (Rubus 
fructicosus L.). Men gebruikte dit bij allerlei mond- en keelontstekingen. Ook bij maagpijn, milt-
en leverziekten. 

3. Mel rosarum: rozenhoning. Een stroop, bereid met honing en sap van verse rode rozen (Rosa 
canina L.). Bij buikloop en ontstekingen van darm, mond- en keelholte. 

4. Unguentum ad schabiem: zalf tegen schurft. 'Scabies' is dan een verzamelwoord voor allerlei 
huidziekten, uitslag, jeuk e.d. Het heeft dus niet de moderne betekenis van schurft veroorzaakt 
door de schurftmijt (Sarcoptes scabiei). In de zaiven tegen 'schurftigheid' werden stoffen ver
werkt als loodwit, zwavel, aluin, terpentijn, wijnsteen e.d. 

5. Peterolye: petroleum, steenolie ('oleum petroleum'). Heilzaam bij jicht, podagra, pijn in de len-
den, e.d. 

6. Bart: plank. 
7. Unguentum potgens: zalfpotjes. 
8. Glasen fiool: een glazen fles met lange hals. Vleer eeck: vlierazijn (Acetum sambucinum). Be-

reiding door vlierbloesem (Sambucus nigra L.) met wijnazijn tenminste 40 dagen in de zon te 
laten uittrekken en dan zeven. Het preparaat was goed tegen de pest en voor roos op het hoofd. 

9. Inckttonnetgen: een tonnetje met inkt. 
10. Bollen: papaverbollen, de gedroogde vruchten van de Slaapbol (Papaver somniferum L.). Hier-

van werd een stroop gemaakt, die pijnstillend en slaapverwekkend werkte. Deze 'Syrupus papa-
veris', slaapboUenstroop, werd o.a. gebruikt om kinderen in slaap te brengen, wat nogal eens 
tot vergiftiging met dodelijke afloop heeft geleid. Men wist nog niets over de werkzame bestand
delen als morfine en ook niets over de verslavende werking. 
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11. Tinne maetgens: tinnen maten, vaak hele en halve pinten, resp. een liter en een halve liter. 
12. Roomsche kamomille: kamille (Anthemis nobilis L.). Destillatie van de bloemen gaf kamillewa-

ter, 'Aqua camomillae' dat wondhelend en koortswerend werkte. 
13. Teems: zeef. Apothekers hadden verschillende zeven nodig, van paardehaar, gaas of perkament. 

Poeders werden gezeefd tot een bepaalde graad van fijnheid, wat van belang was voor de werk-
zaamheid. 

14. Rollen van salff: pleisterroUen. 'Salff behoort hier tot de 'harde zaiven', ook wel pleisters ge
noemd, hoewel het geen pleisters zijn volgens de moderne opvatting. Destijds werd een pleister 
bereid uit olie, was, vet, eiwit en arabische gom waarin geneesmiddelen als harsen, plantenaf-
treksels, terpentijn en loodwit werden verwerkt. Dit mengsel werd verwarmd tot een dikke mas-
sa, een 'harde zalf, waar men rollen van maakte. Deze pleisterroUen werden ordelijk bewaard 
in de zgn. 'pleisterkast' (hier, het casgen). Pleisters vonden toepassing als een geneesmiddel lan
ge tijd op dezelfde plek moest worden aangebracht. Zo waren er pleisters voor maag, milt, lever 
en buik. 

15. Seroop van Fiolen: violenstroop (Sirupus violarum simplex). Bereid uit bloemen en bladeren 
van het geslacht Viola. Bij hoest en heesheid, algemeen bij 'taye en slymige vogten'. 

15. Wormcruyt: zeverzaad (Artemisia cina, Berg.), waaruit men later het santonine als werkzaam 
bestanddeel isoleerde. Bij worminfecties. 

17. Scheurboucken: boek, waaruit men vellen papier scheurde die dienden om grondstoffen op af 
te wegen of als verpakking. 

18. Derdalve Riem papiers: een 'riem' is een papiermaat en telt gewoonlijk 5(X) vellen. 'Derdalve' 
= twee-en-een-half. Er waren dus 1250 vellen papier in voorraad. 

19. Dry bollen bolus: drie stukken Bolus = kleiaarde, aluinaarde. Er waren in de apotheek drie 
soorten: 'Bolus armenica', afkomstig uit Armenie en evenals 'Bolus vulgaris', een rode klei door 
het gehalte aan ijzeroxyde en 'Bolus alba', witte klei. Bolus bestond voornamelijk uit alumini-
umsilicaat en was in brokken voorradig, die moesten worden gezuiverd van stenen e.d. en wor
den fijngemaakt. Vooral de chirurgijns gebruikten het voor het stelpen van bloed, wegens de 
samentrekkende en adsorberende werking. Daarom ook bij buikloop. Twee stucken seruys: twee 
stukken Cerussa, ceruis, loodwit. Dit is loodcarbonaat, verwerkt in pleisters en zaiven. De gifti-
ge werking van lood-verbindingen was bekend, zodat men het uitwendig toepaste. 

20. Spongens: sponsen (Spongia maritima), werden van oudsher in de geneeskunde gebruikt. Bv. 
als 'slaapspons' (Spongia somnifera): spons, gedrenkt in bilzenkruid en opium werkte pijnstil
lend en narcotisch. Toegediend als tampon in de neus, sliep de patient snel in en kon een chirur-
gische ingreep ondergaan. Ook gebruikte men gebrande spons (Spongia tosta) bij kropgezwel-
len. Uit chemisch onderzoek bleek later dat veel sponsen een hoog jodium-gehalte hebben. 

21. Drooge specerye: specerijen die thans in de keuken worden gebruikt, werden vroeger voorname
lijk als geneesmiddel toegepast. In de 16e eeuw aangevoerd uit andere werelddelen en verhan-
deld op de markt van bv. Antwerpen werden deze 'welriekende speceryen' in recepten verwerkt. 
Zoals 'Confectie-kaneel' waarin kaneel, kruidnagelen, cardamom, nootmuskaat, saffraan, gember 
dienden als 'gesonde medicyne tegen de vogtigheyt van de mage ende die rottinge die daerin es'. 

22. Bockesmeer: vet van een bok, het mannetje van de gdt (Capra hircus). \^n ganzen, eenden, 
honden, palingen, mensen enz. is sedert de oudheid het vet als geneesmiddel toegepast. Hetzij 
als zaifbasis, hetzij als zodanig, omdat men aan elk vet een afzonderlijk specifieke geneeskracht 
toekende. 

23. Rottecruyt: rattenkruit (Arsenicum album, As2 03). Inwendig bij koorts, maar wegens de zeer 
giftige werking meestal uitwendig om 'vleesch weg te vneten en te verteren', zoals bij eksterogen 
en wild vlees. Tfevens zal in voorraad zijn geweest, Geel rattenkruit (Auripigmentum) en Rood 
rattenkruit (Sandaracha graecorum), natuurlijke mineralen van zwavelhoudende arsenicumver-
bindingen. Deze stoffen werden als kleurstof in de schilderkunst gebruikt. Rootcrael: Rode ko
raal (Corallium rubrum). Door het hoge calciumcarbonaat-gehalte was deze grondstof oplos-
baar in zuren. Opgelost in azijn in gebruik wegens de versterkende werking, die 'alle bloedloop' 
stopt. Euforbyum: ingedroogd melksap van de Toortsen van Peru (Euphorbia resinifera Ber-
ger). Sterk laxerend en uitwendig bij vuile wonden. 

24. Smouten: gesmolten vet of was. 
25. Blaeuwe potten: apothekerspotten van blauw aardewerk. Deze werden in de 16e eeuw te Ant

werpen gemaakt, waar zich Italiaanse pottenbakkers hadden gevestigd. 
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26. Bolter: boter. Gebruikt als zaifbasis. Omdat deze grondstof bij het bewaren ranzig zou wor
den, destilleerde men boter om deze te zuiveren van vaste bestanddelen en water. Hiervoor ge
bruikte men de zgn. 'Destillatio per descensum', de nederwaartse destillatie, waarbij boter 
in een kolf werd verwarmd en de vloeibare massa in een eronder geplaatst vat werd opgevangen. 
Eeck: azijn. 

27. Succus rosarum: sap van verse rozen, met suiker tot een stroop gemaakt en ingedikt. De bloemen 
van verschillende Rosa-soorten werden hiervoor gebruikt. Voor vele doeleinden in de receptuur. 
Ook in combinatie met bv. Scammonium als purgeermiddel en om de gal uit te drijven. 

28. Seroop beck potten: Strooppotten met een tuit en een oor. 
29. Spickelde vergulde potten: wellicht vergulde polychrome potten met een gestippelde versiering. 
30. TUyt potten: eveneens strooppotten met een tuit. Hoge seroop potten: strooppotten zonder tuit, 

maar flesvormig, waaruit men de stroop van boven uitgoot. Wellicht grotere voorraadpotten. 
31. Conserff potten: met preparaten, die bekend zijn als Conserven, waarin de geneeskrachtige 

kruiden, vruchten e.d. werden 'ingelegd' in suiker of honing. In dit geval 'Icvcatyff, d.w.z. laxerende 
preparaten. Driakels pot: een pot met 'Driakel' = Theriak. Een universeel tegengift met een 
buitengewone geneeskracht. Een medicament tegen allerlei ziekten, i.h.b. de pest. Samengesteld 
uit tenminste 80 verschillende grondstoffen die vaak zeer kostbaar waren. 

32. Poerbussen: bussen waarin tot poeder gebrachte grondstoffen. 
33. Driakels voor de beesten: theriak voor het vee, een veel goedkoper en eenvoudiger recept (zie 

ook 31). In dit verband is bekend het 'Teriaca rusticorum', dat voornamelijk bestond uit knoflook 
(Allium sativum L.). 

34. Boschkens trocissenof pillen oft poeren: bussen met trochiscus (platte ronde tabletten), pillen, 
poeren (poeder). 

35. Citrul: watermeloen (Citrullus vulgaris Schrad.). Het zaad van deze grote vrucht werkte ver-
koelend, verfrissend en verzachtend. Hertshoorn: hertengewei (Comu cervi). Geraspt, als gelei 
tegen koorts. Gebrande hertshoorn werkte samentrekkend en adsorberend. 

36. Laurenblaen: laurierbladeren (Laurus nobilis L.). Maagversterkend en eetlustopwekkend. 
37. Thym: echte thijm (Thymus vulgaris L.). Als hoestmiddel, maar ook 'om de pisse ende 

maandstonden te verwecken'. 
38. Keldersaet: de giftige bessen (=saet) van de kelderhals, peperboompje (Daphne mezereum L.). 

Werkt sterk laxerend, braakverwekkend en vruchtafdrijvend. Gepelde garst: parelgort (Hordeum 
perlatum). Werkt verkoelend en verzachtend. 

39. Cropcruyt: zwart nieskruid (Helleboris niger L.). Een zeer sterk purgeermiddel. 
40. Lignum o/ovvcs: aloeshout, paradijshout (Aloexylon agallochum). Op gloeiende kolen smelt het 

als bars en doodt de wormen. Bondel: een bos, ook een pak. 
41. Cassia ligma: Chinese kaneel (Cassia lignea), een soort kaneel, maar houtachtig, anders van 

kleurs en smaak. Versterkend en samentrekkend. 
42. Sandele ruby: rood sandelhout (Pterocarpus santalinus L.). Hartversterkend. 
43. Cardamonii: Kardamom (Elettaria cardamomum Maton.). Werkt bij de 'Gebreken van Hooft, 

Maag en Lijfmoeder'. 
44. Roomsche pioniesaet: pioenzaad (Paeonia officinalis L.). Bij nachtmerries. 
45. Spodium: ook geheten 'ebur combustum', gebrande ivoor, olifantstand. Versterkend en samen

trekkend. 
46. Nuces cipressie: cupresnoten, van Cypreskruid (Santolina chamaecyparissus L.). Het zaad als 

wormmiddel. 
47. Semen saxyfragii: zaad van Steenbreek (Pimpinella saxifraga L.). Bij klachten van blaas, nieren 

en milt. 
48. Suricx zaet: zuringzaad, uit zuring (Rumex acetosa L.). Samentrekkende werking. 
49. Semen porseleyn: porseleinzaad (Portulaca oleracea L.). Verkoelend bij ontstekingen. 
50. Harmondactuli: hartjeswortel (Hermodactylus tuberosus Salisb.). Buikzuiverend. 
51. Spaensche noot: wellicht is dit de Spaanse hazelnoot, vrucht van de hazelaar (Corylus avellana 

L.). Hielp tegen de pest. 'Syn de lever seer nut en maecken de ghesonden seer haest vet'. 
52. Malloten: melote bloemen, Akkerhoningklaver (Melilotus officinalis Wildd.). Pijnstillend en 

verzachtend. 
53. Schottel met Comyn: een schotel met komijnzaad. Komijn (Cuminum cyminum L.). Goed voor 

de vrouwen 'die gebaert hebben'. 
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54. Boontgen hoolwortel: boontjes holwortel. Zaaddoosjes van de Pijpbloem (Aristolochia longa 
L.). Als afkooksel bij keel- en mondziekten. 

55. Licpotten: likkepotten. Ondiepe potjes, waarin een preparaat met honingconsistentie, dat al lik-
kend kon worden ingenomen. 

56. Mortier: evenals de vijzel diende de mortier voor het fijnmaken van grondstoffen, met behulp 
van een houten stamper. Een mortier was altijd van aardewerk of bv. albast. De vijzel was altijd 
van metaal. 

57. Tarpentyn: terpentijn. Harsachtige balsem uit de stam van de lorkenboom (Larix decidua Mill.). 
Samentrekkend en zuiverend. Bij long- en nierziekten en huidproblemen. 

58. Swynesmout: varkensvet. Als zaifbasis. 
59. Nagelen: kruidnagels. Bloemknoppen van de kruidnagelboom (Eugenia caryophyllata Thunb.). 

Gingevaer: gember. Wortelstok (Zingiber officinale Rose.). Caniel: kaneel. Bast van de kaneel-
boom (Cinnamomum zeylanicum Breyne). Soethout: zoethout. Wortel (Glycyrrhiza glabra L.). 
Rompen: rompennoot, muskaatnoot. Zaadkern (Myristica fragrans Houtt.). Galiga: galanga. 
Wortelstok (Alpinia officinarum Hance). Sofferaen: saffraan. Stempels van de krokus (Crocus 
sativus L.). De bovengenoemde 'welrieckende speceryen' hadden elk meerdere, specifieke genees
krachtige eigenschappen. Zij werden in de 16e eeuw, naast andere grondstoffen verwerkt in re
cepten, als 'Aromaticum caryophyllatum', een gearomatiseerde likkepot, die de maag en het hart 
versterkte, tegen misselijkheid, braken en verrotting van de maag hielp, de spijsvertering stimu-
leerde en de winden oploste (zie ook 21). 

60. Camomille: echte kamille (ChamomiUa vulgaris). Versterkend en koortswerend. Viercruyt: groene 
wrangwortel (Helleborus viridis L.). Vooral gebruikt bij het vee: het 'vuur' bij varkens bv. 

61. Raemtgen: een houten stellage, waarin recepten werden beweiard in laadjes of vakjes. 
62. Grootste copere gegoten vysel: deze stond meestal in de apotheek op een houten of stenen voetstuk 

en diende voor het fijn 'stolen' of 'stampen' van grote hoeveelheden drogerijen. 
63. Poerhuyskens: Poederbusjes of strooibusjes. Voor het strooien van poeder over pillen, opdat 

deze niet aan elkaar kleefden. 
64. Evenaers of balanchen: apothekersbalansen met koperen schalen. Ceulse gewichte: gewichten, 

afgeleid van het Keulse pond (= 1/2 pond). Speciaal gebruikt in de 15e en 16e eeuw. 
65. Salffspaters: zalfspatels. Spatels met een breed, metalen uiteinde (= yseren schop). Gebruikt 

bij de zalf- en pleisterbereiding. Standaertgen: een standaartje, rekje, om de spatels op te leggen 
en onder bereik te hebben. 

66. Tinne maetgen: tinnen maten van een pint (= 1 liter), een halve pint (= 1/2 liter) en een vieren-
deel (= 1/4 liter). 

67. Goudwicht: schalen en gewichten om goud te wegen. Schriftoor: schrijflessenaar. 
68. Clust boucgen: een boek aan een ketting of met een slot. 
69. Gramatica greca: griekse grammatica. 
70. Dispensarien: receptenboeken, waarin voorschriften waren opgenomen voor bereiding in de apo

theek. Te denken valt aan het Antidotarium Nicolai, het Licht der Apothekers en het voorschrif
tenboek van Valerius Cordus. Boeken, die in de 16e eeuw in de Nederlanden verschenen en voor 
de receptuur onmisbaar waren. 

71. Zaet Gomme Lapides: zaden, gommen, gesteenten. De Lapides, waaronder verschillende halfe-
delstenen, werden fijngemaakt en in de recepten verwerkt. 

72. Salffpan: zalfpan. Zaiven moeten homogeen en smeerbaar zijn. Daartoe werd het mengsel van 
geneeskrachtige stoffen in olie, vetten en/of was onder verwarming gesmolten in een ijzeren pan 
en tot beroering gebracht. 

73. Cantoor: gesloten kast voor het opbergen van belangrijke papieren. 
74. Een doosje, waarin een verklaring of getuigschrift, dat Mr Claes Corneliszn geschikt bevonden 

was om medicamenten klaar te maken. 
75. Slaper: een rente- of schuldbrief. 
76. Inventaris van de goederen van de weduwe van apotheker Cornells Claeszn, die de vader was 

van Mr Claes Corneliszn. Gedateerd 23 mei 1565. 
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BIJLAGE 2 

Clederen van Mr Claes Corneliszn bevonden inde cleerkasse opte voor bo-
vencamer. 

Eerst een wit fustyne wambas met twee swarte schoon fluwele mouwen. (1) 
Een witt canefasse wambas, met groff greyne mouwen. (2) 
Noch een nyeuwe swarte lakense slechte brouck. (3) 
Een schoone swarte lakense palsrock met mouwen geboort met fluwele. (4) 
Noch een swarte lakense palsrock sender mouwen met fluwele passement ge-
boordet. 
Een doncker tenete schoone mans tabbert met damaste slippen. (5) 
Noch een swarte lakense langen tabbert met damast gevoert doctoors gewyse. (6) 
Een paar trypte toffeien. (7) 
Een swarte ronde bonet. (8) 
Een swarte dagelicx brouck. 
Noch een zwarte dagelicxe paltrock sonder mouwen. 
Noch een ronde bonet met een fluwele capmutz. (9) 
Een swarte lange mantel met bay gevoert. (10) 
Een hellebaert. (11) 
Vyer nyeuwe hemden met een out hemdt. 
Een dosyn noesdoucken. 
Noch een rode fluwele beff met twee rode satyne voorstucken die voor opte hant 
gestaen hebben. (12) 
Noch een slaepmutz met twee capmutsen. 

Annotatie Clederen Mr Claes Corneliszn. 

1. Wit fustyne wambas: wambuis van een linnen-katoenen weefsel. 
2. Canefasse wambas: wambuis van grof linnen. Grof greyne mouwen: mouwen van een wollen-

zijde weefsel. 
3. Slechte brouck: eenvoudige, alledaagse broek. Het laken waarvan de broek was gemaakt was 

in die tijd het mooiste en duurste wollen materiaal. 
4. Palsrock: ook wel paltrok. Bovenbuis, gedragen over het wambuis, een aansluitend lijf met aan 

de taille in brede plooien aangezette schootpanden, tot even boven de knie. Wat de functie be-
treft, te vergelijken met ons vest. Mouwen waren vaak ook losse onderdelen. 

5. Tenete: roodbruine kleur. Tabbert: tabbaard, ongetailleeid bovenkleed met mouwen. Lengte tot 
even onder de knie tot enkellang. Een tabbaard had lange mouwen, vaak met een split boven 
de elleboog, waardoorheen men de onderarm kon steken. Het kledingstuk hidd het midden tus
sen een colbert en de jas van nu. Slippen: sjaalkraag. 

6. Doctoors gewyse: een enkellange tabbaard met een zijden damasten voering, die langs de voor-
en bovenkant en langs de sjaalkraag zichtbaar was. Gestudeerde doctores medicinae droegen 
een deftiger ambstkleding, vaak met zwart fluweel of bont afgezet. 

7. Trypte: trijp, fluweel met een wollen pool. 
8. Bonet: baret. 
9. Capmutz: onder de baret gedragen om die passend te maken. 

10. Mantel: een cape met kraag. Bay: baai, dik, grof wollen weefsel, meestal donkerrood. 
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11. Hellebaert: een wapen waarmee gestoken en gehouwen kon worden; een strijdbiji aan een lange 
spies. 

12. Rode fluwele beff met twee rode satyne voorstucken voor opte hand. Waar de kleding toen over-
wegend zwart was, konden de welgestelden zich veroorloven om een bef van rood fluweel en 
rood satijnen manchetten of ondermouwen te dragen. Dit was een teken van welstand omdat 
de rode stof nogal kostbaar was en stond bovendien heel deftig. 


