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Dr D.A.Wittop Koning

HET LEZEN VAN OUDE RECE?TEN

Een van de problemen in de beoefening van de geschiedenis van de genees

kunde en farmacie is wel het lezen van oude recepten. De moeilijkheden zitten

niet alleen in het oude schrift; dat is immers een algemeen probleem bij de

beoefening van de geschiedenis. De specifieke problemen beperken zich ook niet

tot de recepten in handschrift, maar komen evenzeer voor bij gedrukte voor

schriften. Onder een recept zou ik dan ook niet slechts het met de hand ge

schreven verzoek van de medicus aan de apotheker willen verstaan, waarvan

in verhouding trouwens weinig is bewaard gebleven.

De voorkomende moeilijkheden zijn te verdelen in:

1. moeilijkheden met de latijnse taal

2. moeilijkheden met de namen der geneesmiddelen

3. moeilijkheden met de nomenclatuur

4. moeilijkheden met maten en gewichten

5. moeilijkheden met gebruikte afkortingen

6. moeilijkheden met alchemistische tekens

Moeilijkheden met medische termen liggen eigenlijk niet op de weg van de

apotheker, maar ze komen in recepten natuurlijk wel voor. Hiervoor gebruikt

men het Lexicon medicum renovatum van Stephanus Blancardus.

1. Moeilijkheden met de latijnse taal.

Al bent U, als rechtgeaard historicus, een uitstekend latinist, ook voor U

heeft het potjeslatijn zijn specifieke moeilijkheden. Het kan dan ook voor

komen dat leerlingen voor het apothekersassistentsexamen ondanks zes jaar

gymnasium een onvoldoende hebben voor latijn. Laat ik proberen iets van deze

moeilijkheden te schetsen:

Het recept begint met de R uit het oog van Horus, die we schrijven als

Recipe = "neem van", een gebiedende wijs in enkelvoud. Hierdoor komen alle

namen van de geneesmiddelen in de tweede naamval te staan, de hoeveelheden

echter niet. Dus: neem van dit of dat zoveel grammen. U komt dus al een heel

eind door van de conjugaties de gebiedende wijs te leren en van de declinaties

de nominativus die meestal gelijk is aan de accusativus en de genitivus.

Daarmede zijn we er helaas niet ! Er zijn natuurlijk weer uitzonderingen, die

in ons geval echter veelal regel zijn.

Woorden als fructus en spiritus behoren tot de vierde declinatie en niet

tot de tweede. Zij hebben in de genitief dus spiritüs. Tot de vijfde decli

natie behoort het in het gebruik veel voorkomende woord dies = dag, genitief
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diei. Meestal komt het voor met het voorzetsel "de" dat de ablativus re

geert, dus: quinqies de die.

Dan het eigenlijke potjeslatijn, dat wil zeggen de verbuiging van oorspron

kelijk griekse woorden met latijnse uitgangen. Voorbeelden: aloe, genitief

aloes (le declinatie} en gramma, grammatis (3e declinatie), accusativus: gramma,

meervoud genitief: grammatum, accusatief: grammata.

Dan zijn natuurlijk de hoofd- en rangtelwoorden van groot belang. Ik her

inner aan 18 en 19: resp. duodeviginti en undeviginti. Procenten (%) wordt

"partes centesimas". Het getal achter de komma moet men liever uitdrukken in

milligrammen, dan pogingen te doen het in duizendste delen uit te drukken.

Tot 1958 werden de namen van de simplicia in de bereidingen in het meer

voud gesteld, b.v. Tinctura Aurantiorum. Na 1958 gebruikt men slechts één

oranjeschil en wordt het Tinctura Aurantii.

Conclusie: declinaties (zonder de 5e naamval), nog eens ophalen voor het

zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord. Telwoorden leren en van de conjugaties

de gebiedende wijs en, eventueel, de aanvoegende wijs: da = geef, detur =

het worde gegeven.

2. Moeilijkheden met de namen der geneesmiddelen

De geneesmiddelen zijn te verdelen in enkelvoudige = simplicia en samen

gestelde = composita. De namen van vertalingen van de enkelvoudige genees

middelen zijn in de loop der eeuwen nog al eens aan verandering onderhevig

geweest, vooral vóór de binaire nomenclatuur van Linnaeus werd ingevoerd.

Voor de middeleeuwen zijn de namen der geneesmiddelen op te zoeken in glossaria,

zoals Vandewiele (1965) die heeft opgenomen in zijn tekstuitgaven van het

Liber Magistri Avicenne en de Herbarys. Dan volgen de registers in verschil

lende talen in de latere uitgaven van het kruidboek van Dodonaeus (1979).

Voor de 18e eeuw is het Woordenboek ... der enkeZe Droogerijen (1743) van

Nicolaas Lemery uitstekend bruikbaar. Hierin staan, evenals bij Dodnaeus, ook

de afleidingen van áe namen en de namen in enkele vreemde talen.

In het recept gaat het deel van de plant of dier dat gebruikt werd voorop:

Radix = wortel, Rhizoma = wortelstok, Cortex = bast, Lignum = hout

Folium = blad, Petalum = bloemblad, Fructus = vrucht, Semen = zaad.

Dit wordt veelal slechts eenmaal aangegeven en zonder aanhalingstekens voort-

gezet. Dus:

Fructus Anisi
en niet

Fructus Anisi

Foeniculi Foeniculi

Galenische preparaten zijn aangegeven als Tinctura, Extracturn, Spiritus, Aqua,

Decocturn, Infusum, Oleum enZ.
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Voor de samengestelde geneesmiddelen is het Apothekers Woordenboek (1755)

van Kornelis Elzevier vrijwel het enig bruikbare, maar helaas is het boek

bijzonder zeldzaam. Elzevier heeft hier alle samengestelde preparaten bijeen

gebracht, uit alle pharrnacopeeën die hij in handen heeft kunnen krijgen, en

dat zijn er zeer vele. Hij rubriceert niet op bereidingsvorm, maar op naam

van het geneesmiddel: Pilulae aloephangae op A en niet op P. Daar vindt men

dan de voorschriften uit al die pharmacopeeën, waarbij aangegeven de verschil

len in samenstelling en een commentaar van de schrijver over de beste berei

dingswijze enz.

Heel moeilijk wordt het wanneer men bijvoorbeeld een copie van het journaal

van een scheepschirurgijn in handen heeft. Hier zijn de geneesmiddelen door

de schrijver, soms op het gehoor opgeschreven en is het heel moeilijk uit te

vinden wat de bedoeling is geweest. Voorbeeldig uitgewerkt zijn de journalen

van de chirurgijn, verbonden aan de ontdekkingsreis van Willem Hessels~ de

Vlamingh in de jaren 1696-1697. Ze zijn door de Linschotenvereniging uitge

geven met een lijst van pharmaceutische termen.

3. Moeilijkheden met de nomenclatuur

De nomenclatuur van onze geneesmiddelen is met de verschillende pharma

copeeën nog al eens veranderd. Nu eens hadden we een duitse nomenclatuur,

dan weer bijvoorbeeld in de franse tijd, een franse.

Het is de verdienste van vandewiele (1929) geweest in zijn leerboek twee

lijsten van synoniemen op te nemen, één van de officiële namen naar volks

namen en oudere namen, en één omgekeerd.

Het is natuurlijk mogelijk met behulp van de nomenclatuur tot een zekere

datering te komen.

4. Moeilijkheden met maten en gewichten

Het hier te lande tot 1872 gebruikte medicinale gewicht stamt uit Neuren

berg, waar in 1546 ook de eerste pharmacopee benoorden de Alpen ontstond.

Het pond was 3/4 van het handelspond en werd verdeeld in onzen, drachmen,

scrupels en greinen, die door de bijbehorende tekens werden weergegeven.

'ti. medicinaal pond 369.126 gram nà 1820: 375.00 gram

~ medicinaal ons (x 12) 30.760 gram 31. 250 gram

:3 medicinaal drachme (x 8) 3.845 gram 3.906 gram

:7 medicinaal scrupel (x 3) 1.282 gram 1.302 gram

'J'f' medicinaal grein (x 10) 0.064 gram 0.065 gram

N.B. gr betekent grein en niet gram ~

/
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acetum

Urlna
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au rum. sol
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59@,ooo,0 oleum
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69 d ferrum
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n ~ mercurllll 121 W aqua regl.

17]~ mercurluI ,ubllmatlll corrosivus 122 $ ui sedativum

)H~ mercurius pneclpJucus In +~ acldum horacleum

75 b .nllrllorllum 124 + 9 acldum unarosum

76 f orlehal(um 125 + 9 aeldum phosphorlcum

n «>. <5 r>ugneuunl {mlngillese} 126 + ~ aeldum urlnae. phospho

7B '6 l,,,eurn 127 + e acldum ulls

;79 'ti b,~muthum 12B o-t-o
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8 I g regulus 111((011 1]0 +~
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~ SYMBOLS
~ WITH THEII\ HEANING5

210 recip'erll

2 Ö cucurblta

23 8' alembjcul

.X,'ii7 crucibulum

5555 snatum super stratum

d pulver

27 ft}· IIbra

.3 drachma

, 3 un"a

J03 serupul"s

1I d d,,~s P '0'
32 x, 8 hora

lll8l melISIs

HA corpora yoll[llia

35 \;I corpora fixa

"~ subllmatum. spiritus

l70 capUI mortuum

l8L> 11nls

"6 >Oe

<0<:7 aqua

<I" terra

<>e salel

3 e, lal communis

+I ela. l[ ,alla

2 =v=re pn.eClpllue

3 .....lJ-lo fusio

4 :: :re n.porue

S ==':re dlgerere

6 ===tlo dlgeuio

7 ~ re coquere

8 € re lncinerare

9 t>re pulveriure

10 .1Q'-re fundere

II '*' re c.alclnare

12/A.. deSlillare

I] .=::!:!:=re lublimare

14aa, a ,1/.1 ana

15 aa a, dali amalgama

16 ::'. arenl

17 J1 mlnera

18 t-8 balneum marlS

19 \B vaporil balneum

20 t1"' ~ recorta

Uit: Partington, J.R., A History of Chemistry, (London: Macmillan st. Martin's

Press, 1969), p.769.
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In de arabische geschriften is de dirhem = drachme .anders. Hiermede moet

men Eet voorschriften uit die tijd rekening houden.

In Gent was het medicinale pond slechts 275.35 graam, maar de verdeling

gelijk, zodat een ons 22.95 gram, een drachme 2.87 gram, een scrupel 0.956

gran en een grein 0.048 gram werd.

Een half wordt aangegeven door de S of door [). Het aantal eenheden wordt

aangegeven in romeinse cijfers; de laatste i wordt als j geschreven. Gelijke

delen = ää (ana). Het handelspond had dus 16 van dezelfde onzen. Deze werden

verdeeld in 2 lood en verder in onderdelen als ~, ~, 1/i6 lood. Naast deze

nauwkeurige wijze van aangeven bestonden er allerlei andere. Naast de nog

gebruikte eetlepel, paplepel, theelepel b.v. nog:

manipulus is een handvol

pugilus is een greep tussen duim en vinger ( 2 - 5 gram

(15 20 gram)

5. Moeilijkheden met gebruikte afkortingen

De afkortingen zijn dezelfde als die nog altijd worden gebruikt. Ze zijn

te vinden in de leerboeken, zoals van Vandewiele (1929), p.23-29.

Daarnaast zijn er inkortingen die nog voortduren in b.v. Decal voor:

Decactum Carrageen cum Aqua Lauracerasi, L L Sydenham voor: Laudanum liquidum

Sydenhami (Tinctura Opii crocata) en L.A.M.Hofm. voor: Liquor anodynus mine

ralis Hoffmanni (Aether cum Spiritu).

6. Moeilijkheden met alchemistische tekens

Er kunnen in recepten alchemistische tekens voorkomen, waarvan men dik

wijls in oude pharmacopeeën een lijstje aantreft. Een handig boekje hiervoor

is het Lexikon alchemistisch-pharmazeutischer Symbole van Schneider (1962),

dat alfabetisch op geneesmiddel is ingericht. Aangezien men echter meestal

omgekeerd moet werken is het oude boek van Lüdy, Alchemistische und chemische

Zeichen (1928) te prefereren. Dit is ingedeeld naar de vorm van de tekens,

hetgeen makkelijker zoekt (zie p.88).
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De volledige transcriptie en annotatie zal tijdens de werkcursusbijeenkomst

worden uitgereikt
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