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In het Museum van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de K.U. 
Leuven wordt een archiefbundel bewaard met op de rug de tekst: De pharmaco-
polis Anno 1829. De bundel bevat documenten uit de apotheek van Felix Louis 
De Prêter uit Rillaar, die te Brussel werkzaam was van 1829 tot aan zijn dood in 
1849 (1). 
De bundel van De Prêter, door de Apothekersvereniging van Leuven en Omlig
gende (AVLO) aangekocht bij antiquariaat Devroe te Leuven, was een geschenk 
overhandigd aan prof. Lemli, voorzitter van het Instituut van Farmaceutische 
Wetenschappen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Instituut in 
1982. 

Deze archiefbundel bevat vele indelingen die werden geklasseerd 
onder de letters A tot N, en ondergebracht in een doorzichtige klasseermap. Bij 
die documenten zit een uiterst interessant en uniek klisteerboekje. 
Dit klisteerboekje maakt deel uit van een receptenboekje in de bundel, van 
geschept papier met als titel Preparationes Pharmaceuticae utpote datae fuerunt 
Domino Verhelen M.D. In Relegem 1821. Wanneer men dit boekje van onder naar 
boven omdraait siert een in zwarte inkt getekende klisteerspuit het voorblad. 
(afb. 1). Het klisteerboekje van geschept papier, 21 cm x 9 cm, bevat vijf beschre
ven bladzijden van verschillende schrift met zwarte inkt. De titel luidt: «Direction 
de la lavement = buys (Seringue)- (afb. 2). 
We zien hier een lijst van lavementen toegediend te Brussel tussen 1826 en 1828. 
Vanaf 16 december 1824 tot 22 mei 1828 staat in dit unieke document de namen 
van zieken, hun adressen en de uren genoteerd wanneer hen een lavement ten 
huize werd toegediend. Vermits De Prêter als apothekersleerling zijn eindexamen 
aflegde in de apotheek van Kickx in 1829, gaat het hier hoogstwaarschijnlijk over 
lavementen die hij als leerling ter plaatse ging toedienen. 
In een tijdspanne van drie en een half jaar diende hij 70 lavementen toe aan 45 
verschillende personen, wonende in de buurt van de rue d'Or (Goudstraat) -
près du Meyboom - in Brussel, waar de apotheek gevestigd was (thans Broek
straat aan de Kruidtuinlaan). 
De drukste jaren waren 1826 en 1827, alhoewel er een stilte is tussen 13 novem
ber 1826 en 1 maart 1827. In 1828 noteert onze apothekersleerling slechts één 
behandeling, niettegenstaande het blad van het boekje slechts voor een goede 
helft beschreven werd. Is de mode van het klisteren dan opeens voorbij of 
gebruikt De Prêter vanaf dan een ander notitieboekje dat om de een of andere 
reden niet in de archiefbundel terechtkwam? 

De lijst leert ons dat de meeste patiënten slechts éénmaal behandeld 
werden. Enkele uitzonderingen kregen zeven lavementen toegediend in een 
tijdspanne van drie maanden (Pouillon in 1925, Ferdinand Michiels - cantinne -
kantien - in 1926 en 1927). Het uur van toedienen werd nauwkeurig genoteerd, 
en was zeer verschillend, nooit hetzelfde en verspreid over de hele dag van 7 
uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Een dringend geval was blijkbaar mademoi
selle Konings op 9 juli 1825 "à 3 1/2 le matin-. Nergens staat de ziekte van de 
patiënt of reden van klisteren vermeld en spijtig genoeg vinden we ook nergens 
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een formularium van de gebruikte lavementen. 
Apotheker J. Kickx en leerling De Prêter kenden 
hun patiënten goed, want de lijst van namen gaat 
zelden gepaard met een juist adres. Soms lezen we 
alleen maar «Veremst, beenhouwer» of «capitain 
Sidot, regt over den blinden muer op den Schaer-
beekse weg» of nog «Rombout, regt over de caserne" 
als verduidelijking. 

Dit lavementsboekje, hoe klein ook, is 
een uniek document dat onomstotelijk bewijst dat 
het ook in de grootstad van de eerste helft van de 
negentiende eeuw tot de taak van de apotheker 
(of zijn leerling) behoorde om aan huis de kli
steerspuit te hanteren. 

Omdat De Prêter nooit een samenstel
ling van de toegediende klisteren geeft, citeren we 
ter informatie de mogelijke formules uit F. Dor-
vault, L'Officine, Paris, 1850: Lavement acétique 
Franck, adoucissant ou au jaune d'œuf, aloétique, 
d'amidon, analeptique, anodin des peintres, ant-
helmintique, anthelmintique Duncan, antiseptique, 
antispasmodique, antispamodique alcalin, antis
pasmodique Righini, antisyphilitique, arsenical ou 
minerai Boudin, d'asa-foetida, astringent, astrin
gent au cachou, astringent au tannin, à l'azoate 
d'argent Trousseau, au calomélas, de camomille, 
camphré, de céruse, de Devergie, chloreux, chloruré, au cophu Ricord, de cubè-
bes Velpeau, contre la diarrhée chronique Rostan, diurétique, émétisé, émolliant, 
fébrifuge, gélatineux, huileux, d'huile de ricin, ioduré (lodognosie), laudanisé ou 
anodin, avec la graine de lin, au miel, au miel mercuriel, au musc, nourrissant, 
opiacé camphré de Ricord, avec le pavot ou calmant, purgatif, purgatif à la gra-
tiole; purgatif salin, purgatif des peintres, de quinquina, de savon, de seigle 
ergoté ou obstétrical, avec le son, de sulfate de quinine, de tabac Abercombrie, 
de tabac et de croton Moll, au tannin, térébenthine, vermifuge camphré, vermifu
ge au semen-contra, vermifuge de Raspail. 
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(1) C. De Backer, De Archiefbundel van Félix Louis De Prêter uit Rillaar, Far-
maleuven-Info, december 1998, 71 
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