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EEN GENTS RECEPT UIT DE 16DE EEUW OM 
"TRAGIEN" TE MAKEN 

Christian DE BACKER 

Voor Gent komen we in de rekeningen van de Benedictijnse Sint-Pietersabdij voor 
het eerst de vermelding van tragien tegen en wel in de jaren 1337-1338 waar cla
reite, tragien ende crude datter toe behoort worden vermeld. Wie de leverancier 
is weten we niet (1). Klareitwijnen (vinum claretum) zijn gezoete kruidenwijnen 
waarvan sinds de veertiende eeuw eenvoudige en ingewikkelde recepten bestaan 
(2). Tragien zijn suikerwerk, dragees (3). Clareite en tragien behoorden volgens 
Viaene (geciteerd door Vandewiele) ook tot het monopolie van de apothecaris-
sen (4). De vroegste vermelding in Vlaanderen van een levering van tragien blijkt 
de door Vandewiele geciteerde levering te zijn door Katrine van Mompellier te 
Brugge in 1302. De post behelsde dragie ende ander crude. Deze Katrine is te 
identificeren als de weduwe van Petrus apothecarius de Monpelier die in 1284-1285 
zich te Brugge had gevestigd. 

In de Gentse stadsrekeningen van 1355-1356 vinden we ter gelegenheid van 
de deelname van de Gentse krijgsmacht aan de expeditie van Lodewijk van Ma
le tegen Brabant in de zomer van 1356 een uitbetaling aan Segher Zeghers met 
specificatie van poeders, saffraan, roeden (roet = kaarsvet), grosser tragien (= 
grove of grote dragees), mosterd, azijn, verjuus (zuur sap van onrijpe druiven) 
en vaetkinen (vaatjes) (5). Wittop Koning citeert een levering van grover tragyen 
uit 1359 door de apothecaris Jan Vosse uit Dordrecht (6). In een rekening van 
diverse medikamenten ten behoeve van de hertog van Gelre uit 1389, gepubli-
ceerd door van Hasselt en overgenomen door Wittop Koning komen eveneens 
graver (=grover) tragien en cleyner tragien voor die de laatste identificeert als 
een "soort suikerwerk" (7). 

Voor Gent weten we uit de stadsrekeningen dat apothecarissen tragien aan 
het stadsbestuur leverden (8). Dit gebeurde naar aanleiding van speciale gele-
genheden zoals de vernieuwing van de stadsmagistraat en de zogenaamde Au-
weete of nachtelijke gewapende parade op halfvasten. Het woord Auweet is een 
verbastering van het Frans " au guet". Aan de Auweet namen de gewapende gil-
deleden van wevers, volders en de meer dan 50 kleine ambachtsgilden deel. De 
parade had plaats gedurende drie nachten en begon met een receptie ten stad-
huize waar de notabelen tragien, wijn, vis en brood werden aangeboden. Even 
voor middernacht luidde men dan de klok Roeland wat de aanvang van de stoet 
beduidde (9). 

Uit ons vroeger onderzoek Week dat deze tragien of dragees in " laden " wer
den geleverd die elk twee pond wogen en dat de leveranciers daarvan apotheca
rissen bleken te zijn. Van het begin van de 15de eeuw tot in het schepenjaar 
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1520/1521 zijn vierentwintig leveranciers van tragien of "tregie" weer te vinden 
waaronder negen als apothecarissen in andere bronnen konden worden geiden-
tificeerd. Van 1521 tot in 1550 vonden we in de stadsrekeningen nog acht perso-
nen die (meestal alleen, met z'n tweeen of zijn drieen, tien laden) tragien leve
ren : Clays de Buck (1521-1534), Laurens van Beke (1528-1529), apothecaris Jacop 
[II] Impins (1532-1533), Laureins Everdey (1535-1538), Pieter Verrekins en Bau-
win van Kerrebrouc (1536), de weduwe [van Jacob II] Impins (1542), Jan de Buc 
filius Clays (1541-1550)(10). Een uitzonderlijk grote bestelling was deze uit 
1532-1533 waar Clays Sbucx (=Clays de Buck) en Jacop II Impins samen 36 la
den "tregie" mogen leveren "elcke lade weghende twee pondente veertien pen-
ninghen grooten tpont" (11). Van Jacob II Impins weten we met zekerheid dat 
hij een apothecaris was omdat op 20 oktober 1536 's avonds zijn woning in het 
Viskopershuis op de Vismarkt afbrandde en hij door de kroniekschrijver met 
opgave van zijn beroep wordt genoemd (12). Pieter Verrekins en Bauwin van Ker-
rebrouck zijn in het ledenboek van de nering der kruideniers (waartoe de Gentse 
apothecarissen behoorden) weer te vinden als gezworene respectievelijk in 1545 
en in 1544 en 1558 (13). Jan de Buc staat ook als lid vermeld in de twee bewaarde 
ledenboeken van de nering van de kruideniers. In 1544 en in 1548 is hij eerste 
gezworene van de nering (14). 

Het staat dus vast dat apothecarissen te Brugge, Gent en Arnhem dragees 
leverden. Voor Gent vonden we niets specifiek over het "feitelijk monopolie" 
van de verkoop van suiker en suikerwaren door de apothecarissen (15). Noch-
tans wordt algemeen aangenomen dat de apothecarissen in de middeleeuwen dit 
monopolie bezaten en dit later uit de handen lieten gaan toen suiker niet meer 
als een uitsluitend farmaceutisch produkt werd gebruikt (16). Een factor die hierin 
meespeelde zou mogelijk de steeds groter wordende eigen Europese productie 
op o.a. Sicilie en later (einde 15de eeuw) op Madeira (Genuese en Portugese han-
delaars) zijn geweest die de exclusieve en dure invoer door de Arabieren contreerde 
(17). 

Het feit dat apothecarissen dragees leveren en het zogezegde "monopolie" 
van suiker bezitten, zijn al twee aanwijzingen dat personen, waarvan in de bron
nen het beroep niet is opgegeven en dragees leveren, heel waarschijnlijk apothe
carissen zijn. Een derde aanwijzing is dat voor wat Gent betreft, alle leveran
ciers van tragien gezamelijk met geidentificeerde apothecarissen leveren. Geen 
enkel geval is ons echter bekend dat kruideniers samen met apothecarissen dra
gees — toch een in se farmaceutische bereiding en afleveringsvorm — leveren. 

Het is de verdienste van Dr. Apr. L.J. Vandewiele een recept van grove tragien 
uit 1367 te hebben uitgegeven (18). Volgens de definitie van de Farvacques die 
hij in zijn artikel aanhaalt, zijn tragien aromatische poeders die met geraffineer-
de suiker worden gemengd en medische eigenschappen hebben. Grove tragien 
bestaan dan uit grof gesneden en gesuikerde ingredienten. Het recept uit 1367 
gebruikt verschillende zaden (venkel, anijs, karwij en koriander) met andere in
gredienten zoals kernen van kriekepitten, witte gember, cubebe, kaneelpoeder, 
foelie, mastik en suiker. 

Ook in de middeleeuwse keuken komen we tragien tegen: R. Jansen-Sieben 
en J. Van Winter (19) komen in hun uitgave van het kookboek Hs 476 uit de UB 
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Gent (gedateerd op zijn laatst in het eerste kwart van de 16de eeuw) ook tragien 
tegen onder de benaming "lange trigij" of "trigi". Ze waren in het wit en het 
rood en bestonden uit een anijs- of karwijzaadje met suiker er om heen. Deze 
kleine dragees werden als versiering gebruikt op koekjes, banket of saus van bv. 
blancmager. 

In Quiricus de Augustis' Lumen Apothecariorum uit 1492 dat in 1515 te Brussel 
in Middelnederlandse vertaling verscheen onder de titel Dlicht der Apothekers, 
zijn in de dertiende distinctie (nr. iiij) over de const des zuyckers enkele recepten 
van tragien opgenomen alhoewel deze term daar niet wordt gebruikt. Men spreekt 
van suikeren en confijten en het betreft koriander, amandelen, kruidnagel, anijs, 
hazelnoten enz. 

Om amandelen te suikeren moeten deze eerst met een linnen doek worden 
schoongewreven en gedroogd. En verder luidt het dan: 

Dan worpt daer op zuyckere dat sterckelijck ghesoden es met een doirgaet beckxken. Dat 
becken altijt hutselende (=schudden) sonderstille houden Ende onder dat becken salmen coolvier 
doen om te drooghen als si wel bedeci sijn Ende hoemense meer keert ende wint / hoe se meer 
swellen ende vaster worden. 

In de Pharmacopoea in compendium redacta door Johannes Placotomus te 
Antwerpen in 1560gedrukt, zijn twee recepten te vinden van respectievelijk "tra-
gea rubra" (rode dragees, fol. 65a)en "tragealaxativa" (laxerende dragees, fol. 
213b). 

Ook Schelenz brengt ons enige klaarheid omtrent de tragien (20). In zijn over-
zicht van tiixen vermeld hij de zeer uitvoerige taxe van de stad Worms die in 1582 
gedrukt werd en waar heel de Sectio 3o handelt over " Tresenyen ". Dit zijn vol
gens Schelenz "tragea" of "tragema" (van het Grieks tragein, eten), "drage-
ta". Schelenz citeert hierbij Dioskorides en Plinius waarbij deze laatste schreef 
dat "tragemata" bij de Joden "coUibia" zijn, een lekere schotel die uit vruch-
ten bestond. In de 14de eeuw waren deze drageta reeds met suiker omgeven (sac-
caro circumducta) en werden in een "trageria" bewaard. Later bestonden deze 
dragees uit poeders van artsenijen die met siroop of sappen gestoten waren en 
met suiker omgeven. Matthews noemt de in London in 1589 geciteerde tragema
ta "sugar and spice mixtures" die als geapprecieerde digestiva sinds de 14de 
eeuw werden genuttigd (21). 

Onlangs konden wij in een tot hiertoe onbekende verzameling farmaceuti
sche recepten en aantekeningen een recept ontdekken om tragien te maken. De
ze verzameling is mogelijk aangelegd door Marcus Boone die te Gent op de hoek 
van de Kammerstraat woonde op het einde van de zeventiende eeuw tot onge-
veer 1718. Deze verzameling berust in de priv6 collectie van Prof. Dr. D. Vande-
kerckhove (Gent). Wij bereiden hierover een studie. Een kleine collectie "secre
te consten" werd door ons reeds gepubliceerd (22). 

De tekst van de bereidingswijze der tragien is neergepend op een los blad pa
pier (283 X 183 mm). Alleen de recto-zijde is beschreven. 

Het schrift is een Gothische cursiva currens uit het (midden?) van de zestien-
de eeuw. Doordat het vel papier geen watermerk vertoont, is er geen bijkomen-
de approximatieve datering voorop te stellen. Ziehier de tekst. 
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Om tregie te maken, amandelen (23), coriander (24), noten muscaten (25), caneele (26), naghe-
ten (27) ende ander zaken te suuckeren. 
Neemt om een pent suuckeren, ontrent een schuete (28) water, stellet tsamen up claer tvier, en
de alst ontrent een halfuer (29) oft meer ghesoden heeft, neemt twitte van twee eyeren wel ghe-
clutst, ende doeter inne. Ende naer dat wat tsamen ghesoden heeft dat twitte al de vuylichede 
vanden suucker them (30) wat ghetrocken heeft, ghieter tzelve suuckere al heet duer een zeve 
(om dat tscuum van dwitte vande eyeren daer inne blijven zoude) in eenen schoonen witten 
wullen lap, ende wringhet al uut in een teele (31). Dan doet u suucker weeder over te viere ende 
latet zieden een halfve huere ende mers (32) tot dat al claer wert ghelijck water, want hoet (33) 
claerder is hoet schooner is. Dus ghesoden zijnde laetet altoos staen up een cleen vierken dat 
warm blijve. Ende maeckt een vier van boscolen (34) ofte ander, dan neemt een panne met twee 
ooren, de wijlste voor best die ghij al heet warmen moet op tvier ende dan leyt u zaet oft tghene 
dat ghij besuuckeren wilt daer inne, ende drooghen dat up tvier al drooghe. Daer naer neemt 
een ijser lepele met een gaetken in tmiddel, met een houten tapkin (35) daerin, ende doet daer 
suucker in al heet. Dan trucket (36) tapkin uute ende laeten van hooghe over tgaetkin drupen, 
up tghone dat ghij besuuckeren wilt. 

Doende bij yemandt de panne met dat daer in es, altoos roeren over een, tefijne dat niet an 
een en hanghe. 
Dan droocht die ghuete (37) al roerende over tvier al drooghe, drooghe zijnde besuuckeret als 
vooren. Dan wederomme drooghen over tvier van colen altijts al roerende. Dit zuldij doen tot 
dat tzuker goet ghenoegh ghemaect es Als ghijt ghepeerelt (38) hebben wilt, zo doet telcker 
ghuete met eenen bultel (39) wat blomme al zichtende (40) up u zuker eer ghijt over tvier drooght. 

Als conclusie stellen we vast dat te Gent tot in de tweede helft van de zestien-
de eeuw apothecarissen en andere lieden — die later meestal als dusdanig kon
den worden geidentificeerd — tragien leverden aan het stadsbestuur ter gelegen
heid van bepaalde feestelijkheden en plechtige gebeurtenissen. In andere steden 
in de Nederlanden blijkt dat tragien eveneens door apothecarissen werden ge-
maakt. De afleveringsvorm tragic komt eveneens in de oude farmaceutische lite-
ratuur voor. De levering van tragien door apothecarissen was blijkbaar gebon-
den aan het feit dat de ingredienten geneeskundige plantendelen waren en met 
suiker omgeven werden — suiker, dat tot de late middeleeuwen een "feitelijk 
monopolie " van apothecarissen is geweest. Het serveren van tragien op officiele 
feestelijkheden kan in die zin verstaan worden dat zij niet alleen om hun genees
kundige en digestieve eigenschappen werden gewaardeerd, maar ook als genot-
middel. 

FEW, E. Van Evenstraat 4 
3000 Leuven 
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