
VE KLIËNTEN VAN AVKIANUS VE VAVVEK, APOTUEKEK 
TE LEUVEN. TEVENS VIEK GESPECIflCEEKVE KEKENINQEN 
VOOK VE JEZUÏETEN, VEIEKSE DOMINICANEN, 
VE NOKBEKT1JNEN EN BEGIJN UA%IE SMETS, 
1660-1688. 
Prof. dr. Christian De Backer 

In het archief van de stad Leuven bevinden zich een zestigtal 
registers, notaboeken en losse stukken afkomstig van privé-
archieven van Leuvense burgers die vroeger deel uitmaakten van 
proceduredossiers. De Leuvense stadsarchivarissen konden deze 
niet terug bij hun respectieve dossiers voegen en zo komt het dat de 
archivaris Joseph Cuvelier ze in zijn gepubliceerde inventaris onder 
de hoofding "Archives de particuliers" onderbracht.1 Tussen deze 
documenten zijn er ook twee nummers te vinden die tot het privé-
archief van de Leuvense apotheker Adrianus de Vadder behoorden. 
Het onder inventarisnummer 7166 geklasseerde document is een in 
perkament gebonden register. Het draagt als titel: "D/Y is den 
schuldtboeck der Medicamenten ghelevert door Adrianum de 
Vaddere, apoteker alhier binnen Loven van den jaere Ons Heere 
1659". Het loopt tot 1678. Het nummer 7167 van de Franstalige 
inventaris is een bundel (liasse) met losse stukken (feuilles volantes) 
die in een portofolio worden bewaard en oorspronkelijk los in het 
vorige register 7166 zaten, maar door een stadsarchivaris samen in 
een afzonderlijke verzameling werden geklasseerd. 

Het is de Leuvense heemkundige Meulemans die deze eerste 
register in 1978 aan Vandewiele bekend maakte, waardoor 
naderhand hun gezamelijk artikel kon verschijnen dat na een korte 
inleiding over het ontstaansmilieu, de alfabetische lijst van de 
medicijnen met een korte verklaring, inhield.2 De namen van de 
verschillende klanten werden hierbij echter niet bekeken, alhoewel 
Meulemans reeds op familiale gegevens van De Vadders cliënten 
wees. Voor de figuur zelf van Adrianus de Vadder moet verwezen 
worden naar de aantekeningen van Meulemans in het hierboven 
aangehaalde artikel. 
Op basis van een akte in de St.-Gertrudiskerk kennen wij de datum 
van zijn doopsel: 26 november 1634. De Vadder woonde vooreerst in 
de Prooststraat (thans Naamsestraat) in het huis De Prins Cardinael 
en verhuisde later naar de Diestsestraat en uiteindelijk, toen hij 
suppoost werd aan de universiteit, in de Muntstraat (ca. 1690). 
Meulemans schrijft dat De Vadder zijn candidatuur stelde voor het 
ambt van bedel (pedel) aan de universiteit. Het jaar is niet bekend, 
wel is het klad zonder datum bewaard gebleven in de lias inv. nr. 7167 
en wordt door Meulemans omstreeks 1678 gedateerd. In de telling 
van 1690 staat de apotheker vermeld als bedel De Vadder, suppoost. 
Meulemans stelt de vraag of de inschri jving in het 
universiteitsmatrikel van 4 october 1646 wel degelijk Adrianus De 
Vadder, de toekomstige apotheker, betreft. Hij zou, nog volgens deze 
auteur, met zijn humaniorastudies bij de paters Augustijnen 
begonnen zijn. 
In de 17de en 18de eeuw, stonden de colleges der paters Jezuïeten 

1 J. Cuvelier, Inventaire des 
Archives de la Ville de 
Louvain, 4 delen (Louvain, 
Imprimerie Van 
Grunderbeeck, 1929-1938) 
Tome II (1930) pp. 312-318, 
nrs. 7118-7174. 

2 A. Meulemans en L.J. 
Vandewiele, "Het "Schuldt-
Boeck" van de Leuvense 
apotheker Adriaen De Vadder 
(°1634-t1693)" in: 
Farmaceutisch Tijdschrift 
voor België 55-5 (1978) 
pp.287-309. 
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3 In een vorige studie over 
apothekers te Aalst in de 
18de eeuw, konden we 
vaststellen dat sommige 
apothekers in hun jeugd in 
dergelijke colleges hun 
Grieks Latijnse 
humaniorastudies hadden 
doorlopen. 

4 De term pharmacopola als 
synoniem van apothecaris is 
typisch voor de barokperiode. 

5 Stadsarchief Leuven, inv. 
nr. 7167. Een universitaire 
opleiding voor de apothecaris 
was indertijd, zoals 
algemeen bekend, nog niet 
voorzien. De opleiding 
voorzag examens en 
meesterproeven voor de 
nering (met een geneesheer, 
een chirurgijn en enkele 
meester-apothecarissen als 
examencommissieleden) en, 
indien bestaande, voor het 
stedelijk medisch college 
(collegium medicum). 

6 A. de Mets, Nouvelle 
iconographie médicale. 
L'université de Douai 1562-
1792 (Anvers, Art Médical, 
1938) pp. 56-57: 
"Qu'entendre par suppôts de 
l'université". 

7 Zolang ze weduwe bleven 
en ze geen 
handelsactiviteiten bedreven. 

8 Romeins en civiel recht, 
vandaar de titel doctor in de 
beide rechten of doctor 
utriusque iuris, en waarom 

en Augustijnen bekend voor hun uitstekend onderwijs.3 Het weinige wat 
we dan nog weten over De Vadder is het feit dat hij zichzelf op latere 
leeftijd betitelt als baccalaureus en pharmacopola4 van de Leuvense 
universiteit.5 

Wat dit suppoostschap van apothecaris De Vadder precies inhoudt, is 
mij bij het verhaal van Meulemans en Vandewiele toch niet heel duidelijk 
en een precies antwoord wordt niet geboden. Staat ook bv. deze 
"functie" los van het apothekersberoep of niet ? 
Dr. de Mets wijdt aan de privilegies, de status of de functie van suppoost 
enige aandacht in zijn studie over de universiteit van Douai (Dowaai) en 
publiceert de inhoud van een Verklaring van het Hof te Brussel uit het 
jaar 1617 die te Douai geregistreerd werd op 3 juli 1624. De Mets 
vermeldt duidelijk dat de bepalingen van deze Verklaring voor Douai 
ook dezelfde waren die voor Leuven golden.6 

Suppoosten waren aldus volgens de wettekst alle doctores, licentiaten, 
baccalaurei, getituleerde scholieren (van instellingen zoals scholen en 
abdijscholen waar wetenschappen werden gedoceerd), regenten van 
de colleges, voorzitters van seminaries, weduwen7 van doctores en 
licentiaten der faculteiten, gezworen boekdrukkers en boekverkopers, 
pedellen der faculteiten (theologie, rechten,8 geneeskunde en artes), 
notarissen, procuratoren, deurwaarders, boden en conciërges van 
geprivilegieerde provincies en huizen, de ontvangers van elk college. 
De Vadder stierf in 1693 en werd begraven in de Leuvense St.-
Pieterskerk. 
In deze bijdrage willen we graag even bekijken voor wie De Vadder zijn 
geneesmiddelen bereidde. Wij excerpeerden daarom het 
inventarisnummer 7166 van het stadsarchief Leuven. Door 
omstandigheden moesten wij ons beperkten tot de folia 1 recto tot 89 
verso, m.a.w. de 178 eerste ongenummerde bladzijden.9 

Ter illustratie van de leveringen van geneesmiddelen, voegen wij hier 
enkele gespecificeerde rekeningen aan een viertal cliënten (2 kloos
ters, één abdij en één begijn10) als tweede deel aan deze bijdrage toe. 
Met 'gespecificeerde rekeningen' bedoelen wij rekeningen waarbij de 
geleverde geneesmiddelen met name worden genoemd en 
aangerekend worden met opgave van gewicht en prijs.11 

Belangstellenden willen graag terecht weten wat die prijzen precies 
inhouden en wat deze actueel waard zijn. Een oplossing die het eerst 
voor de hand ligt, is dat men de prijzen vergelijkt met andere 
gebruiksgoederen uit die tijd, en eventueel ook met de officiële prijslijst 
van medicamenten die gewoonlijk in de stedelijke farmacopees 
verschenen of afzonderlijk in een Taxa afgedrukt werden.12 

Voor wat het bevolkingsaantal te Leuven betreft, telde de stad volgens 
deze auteur in 1690 negen apothekers voor een bevolking van ongeveer 
10.000 inwoners. 
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Naast een groot aantal particulieren zien we dat apotheker De 
Vadder ook een groot aantal afleveringen in rekening bracht ten 
behoeve van verschillende kloosters en de beide begijnhoven uit 
Leuven. 
Het schuldboek dat in het boekjaar 1659-1660 aanvangt en eindigt in 
1678, bevat niet de lijst van De Vadders voltallige cliënten en al zijn 
afgeleverde medicamenten. De terminus "schuld" wijst op de 
achterstallige of openstaande bedragen van enkele een bepaalde 
groep van cliënten. De bedragen zijn uitgedrukt in Brabantse gulden 
(= florijnen, afgekort als fl). Eén gulden telt twintig stuivers, één 
stuiver telt twaalf deniers of penningen. 

Onder De Vadders cliënten bevonden zich de meest verscheidene 
vertegenwoordigers van de toenmalige beroepen, religieuzen en 
familieleden. Opmerkelijk is ook het feit dat hij verschillende malen 
bereidingen uitvoerde voor zijn beide collegae apothekers Tielens en 
Somers. Zijn deze leveringen te begrijpen als collegiale- of 
vriendendiensten in bijvoorbeeld een periode van grote drukte? In 
1690 (het jaar van de bevolkingstelling) was apotheker Tielens 
gevestigd op de Grote Markt naast het huis Den Engel, terwijl zijn 
collega Somers aan de Mechelsestraat zijn officina had. Hun 
voornamen worden in de lijsten der Leuvense apothecarissen die in 
het jubileumboek uit 1993 zijn opgenomen, niet vermeld. 

De genoteerde cliënten die nog in het krijt stonden waren 
familieleden van de apotheker, huispersoneel (waarschijnlijk 
hoefden enkelen van hen niet te betalen), leden van de gegoede 
burgerij, een grote verscheidenheid van vertegenwoordigers en 
leden van neringen, chirurgijns, barbier, juristen, religieuzen, 
begijnen, leden van de universitaire gemeenschap, militairen, 
toevallige 'gestrande zieken'. Een grote groep van personen waarvan 
het beroep niet werd opgegeven, maar duidelijk tot de gewone 
burgers behoren en niet specifiek de meest welstellende ervan. 
Edellieden buiten baron Mallefer zijn in de lijst niet te bekennen. 
Typisch is het aangeven van de namen der huizen waarin de cliënten 
wonen, het lokaliseren door gegevens omtrent de buren. De Vadders 
cliënten woonden ook niet allen in de stad Leuven zelf. Zo vinden we 
plaatsnamen zoals Haacht, Wezemaal, Wullebringe, e.a. 
Wij hebben het schuldboek op enkele jaren op deze sociale 
gegevens, die de cliënten en hun beroep uitmaken, nagekeken. Het 
betreft hier dus een steekproef voor wat betreft de vroegste jaren van 
1660 tot 1674, m.a.w. een doorlopende periode van 14 jaren 
achterstallige bedragen. Terloops weze hier nogmaals vermeld dat 
de apothekers, dokters en chirurgijns in de 17de en 18de eeuw voor 
de instellingen of bepaalde belangrijke personen jaarrekeningen 

rechtsfaculteit in twee 
faculteiten werden 
opgesplitst! 

9 Het archiefonderzoek voor 
wat de volgende folia uit het 
'schuldboek' betreft, moesten 
wij door een medische 
ingreep onderbreken zodanig 
dat een volgend bezoek aan 
het Leuvense stadhuis moest 
verschoven worden. Men 
raadde ons aan de hiervóór 
reeds verzamelde en 
bewerkte notities te 
publiceren en deze alzo ter 
beschikking stellen aan de 
geïnteresseerden. 

10 Begijnen zijn 
rechtgelovige en deugdzame 
vrouwen, mulieres 
reliogiosae, die sinds de 
12de eeuw bestaan. Ze leven 
afgezonderd en onafhankelijk 
van kloosterlijke organisaties 
in huizen, zogenaamde 
'conventen' genoemd, die 
gebouwd zijn in een 
stadsdeel, begijnhof 
genoemd. Ze passen een der 
voornaamste stelregels toe 
van het apostolische leven: 
leven van hun handenarbeid 
en niemand ten laste zijn. 
Men late mij hier een 
persoonlijke herinnering toe: 
in de jaren 1950 nam moeder 
mij soms mee naar het 
begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-
Ter Hooie in Gent, waar ze 
naaiwerk uitbesteedde bij 
een oud begijntje. Thans 
wonen er in de begijnhoven 
nog nauwelijks begijnen. In 
enkele begijnhoven wonen er 
nu uitsluitend studenten, 
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kunstenaars en eigenzinnige 
lieden. Ook universitaire 
verenigingen zijn er in 
ondergebracht en 
horecabedrijven zoals in 
Leuven. De gerenoveerde 
en gerestaureerde barokke 
huizen bevinden zich in een 
arcadische oase midden in 
het hectisch geworden 
stadscentrum. Voor een 
excellente korte studie over 
de begijnen verwijzen wij 
naar L.J.M. Philippen, Het 
ontstaan der begijnhoven 
(Antwerpen, N.V. De 
Nederlandsche Boekhandel, 
1943). 

11 In navolging en met 
aanmoediging van onze 
mentor L.J. Vandewiele 
gingen wij destijds ook oude 
apothekersspecificaties in 
archieven opspeuren en 
publiceren. Cfr. o.a. "Een 
Gentse apothekersrekening 
uit 1644" in: Farmaceutisch 
Tijdschrift voor Belgiië 54 
(1977) pp. 22-28; "Een 
rekening van apotekaris 
Gheeraerdt De Cokere uit 
1560", in: Farmaceutisch 
Tijdschrift voor België 54 
(1977) pp. 262-267. 

12 Een voorbeeld hiervan 
gaven wij in onze bijdrage 
over de medische zorgen 
kartuizerklooster te Zelem bij 
Diest dat in het Bulletin van 
de Kring (nr. 109, jrg. 54, 
sept. 2005) en 
Farmaleuvenlnfo verscheen. 
Dit waren prijzen in 
Brabantse gulden, echter uit 
het midden van de 18de 

indienden. Apothekers die bv. de functie van stadsapotheker of 
apotheker van de Heilige Geestkamer (dit is de voorganger van de 
actuele Centra voor Maatschappelijk Welzijn) uitoefenden, moesten 
dus lang op hun geld wachten. Wij onderscheiden hierna de cliënten 
naar het beroep en specifieke staat. 

I. Cliënten uit het Schuldt-Boeck van apotheker Adrianus de 
Vadder (1660-1674). 

A. De door ons gebruikte afkortingen 

b: begijn 
GB: Groot Begijnhof 
h: her, heer 
hv: huysvrouwe, echtgenote 
mass:massceur 
mhr: mijnheer 

monsr : monsieur 
mr: meester 
s.a.: sine anno, zonder jaar 
sig: ondertekend 
sr:sieur 

B. Beroepen 
Na de naam van de cliënt en andere gegevens volgt het jaartal van 
de levering en het folium. Recto wordt niet aangegeven. Verso door 
de letter v. 

BAKKER. 
Vrouw van de bakker op de Zeelstraet wonende naast Van 
Lerberghe de huyvetter 1672 f°64v 

BARBIERS. 
Schoone den barbier; Philips; hv van mer 1660 f°2 
Gillis den barbier, mr -, aen St. Gertruyden 1671 f°48v, 1672 f°56v, 
1672 f°59,1673 f°77,1674 f°77 

BEGIJNEN (OF PERSOON WONENDE IN DE LEUVENSE 
BEGIJNHOVEN). 

(Zie ook bij familieleden). 
Berberien wonende bij mass Colibrant b KB, juf 1673 f°74v 
Bernaert, juf b GB 1673 f°70 
Bernaerts, juf b GB achter de kerck 1670 f°54 
Bouillon, Maeyken b GB 1670 f°41 v 
Brugman bGB.nichte van juf 1673f°69 
Brugmans,juf1675f°80 
Buscum, juf -, b GM 1673 f°68v, Buscun, juf b GB 1673 f°72; 1674 

f°86 
CoelsGB,juf1673f°69v 
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Coeterman(s) b GB, juf 1673 f°70; 1673 f°70v 
Dalem b in St. Adriaen GB, juf van 1673 f°80 
DierixbGBJuf 1666f°26;1672f°58; 
Donck,jufbGB1670f°39v 
Donck b GB, neve van 1673 f°73v 
Donck, Jan, Een b tot -, GB1671 f°50v 
GennemoyekenvanGB1673f°70v 
Goethals, E[lisabeth?] b GB 1670 f °41 v 
Gruythuysen, juf -, b GB 1672 f°59v 
G ruyth uysen, mh r? G B1672 f °61 
Gruythuysen bGB, juf 1673f°75 
Haert, juf vander, int [huis] Betlehem [vermoedelijk begijn] 

1665f°20v 
Hemton [?] b KB, juf 1674 f°84 
Herthals, nicht -, b GB 1668 f°38v 
Herthals, juf b GB 1671 f°49v 
Herthals tot juf Donck b G B, sr 1674 f °85 
Hugo tot juf Andries opt GB, juf 1673 f°79v 
Hugo bGB, juf 1674 f°82v 
Leeuw.juf De-,totjufvanLovensGB1670f°4?; GB1671f°55v 
Levens, juf van GB 1670 f°45r. Zie ook Van Loven. 
Loemel, juf b in Lommers huys GB 1668 f°38 
Loven, juf van -, b GB 1670 f°39; GB 1670 f°47; b GB, juf van 

1673f°73,1674f°84 
Meye, juf Elisabeth -, begijncken in Lommers huys 1671 f°71 
Schoonenberghe b GB, juf 1673 f°77 
Smits masseur b GB 1671 f°52; 1671 f°52 
Vadders, juf bGB in Lommers huys 1660f°3; 1670f°45;1672f°60v 

(Zie ook bij de familieleden: Lambertina.. .e.a. ) 
dochter mr G[r?]anewyck in de Herp b GB 1671 f°49v 

BLEEKMAKER. 
Lijftocht, Liberecht, In de Pauw den bleckmaeker, dochter 1667 f°26 

BLAUWVERVER. 
Haert, hv van Vander -, den blouverwer op hoek van de Zeelstraet 

1671 f°55 

BOEKBINDERS. 
Carel, hv meester , den Boekbinder achter t' stadt huys 
Geerts den boekbinder In De (...) op de Prostraat, hv van mr 1674 

f°88 
Gorcin de boekbinder naest de Hal 1671 f°54v 

eeuw. Ter illustratie geven wij 
hier toch enkele prijzen uit 
1668 die wij nu bij de hand 
hebben: negen pond 
rundsvlees voor hutsepot 
kostte 1 gulden 7 stuivers; 
twee hespen wegende 
samen 18, 5 pond kostten 
4 gulden 2 stuivers 18 
penningen; drie potten bier 
(1 pot inhoudende 1,33 liter): 
6 stuivers. Cfr. onze bijdrage 
"Een begrafenismaaltijd te 
Diestin 1668" in: 
Mededelingsblad en 
Verzamelde Opstellen. 
Periodiek voor 
voedingsgeschiedenis, 
streekgastronomie... 
Academie voor 
Streekgebonden Gerechten 
20 (2003-3) pp. 7-41. In het 
stadsarchief van Diest 
noteerden wij bij uit het Oud-
Notariëel Archief kosten 
aangerekend ter gelegenheid 
van een feestmaal (een 
professie en intrede in het 
Minderbroederklooster) in 
1665. Een bedrag van 11 
Brabantse gulden en 12 
stuivers werd aangerekend 
voor 4 hespen; 2 gulden en 2 
stuivers voor vijf pond 
(ongeveer 2,5 kg) worsten en 
1 gulden en 12 stuivers voor 
een kledingsstuk een 
wambuis. 

13 Bij De Apotheker te 
Leuven van 1269 tot Heden 
(Leuven, A.V.L.O., 1993) p. 
14 en bij L.J. Vandewiele, 
Geschiedenis van de 
farmacie in België (Beveren, 
Orion, 1981 ) ontbreken de 
namen van beide 
apothecarissen. 
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14 Het betreft de fameuze 
Leuvense boekdrukker 
Nempaeus. 

15 Latijn confessor = 
biechtvader. 

16 tmeysen, het meysen: 
meisje, de dienstmaagd. In 
het Vlaams: meid, een 
inwonende ongehuwde jonge 
of oudere vrouw die allerlei 
huishoudelijk werk verrichtte. 

17 Dieven: Divites. 

BOEKDRUKKER. 
Nempe de boeckdrucker op de Prostraet141672 f°56 

KAMERRAAD. 
Cameraet van hr Auldenhoven in Collegio Dive Pulcherie, voor den 

1673f°66 

CHIRURGIJNS. 
Hendrick chirurgijn in De Prins Cardinael, en patient tot mr 1671 f°55 
Gillis chirurgijn aan St.Geertruyd, mr 1674 f°87; 1675 f°87 

CONFESSOR. 
Confessor15 in Vinea onder de Borcht, mhr 1674 f°87v 

CONFRATERS APOTHECARISSEN. 
Tielen in De Roose, confrater 1670 f°48; 1672 f°67; s.a. f°80 
Somers, confrater 1673 f°67v; 1676 f°68 

DEURWAARDER. 
Janssens deurwerder inde Scrijnstraet, sone van juf 1663 f°27v 

DIENSTPERSONEEL. 
Lisbeth, tmeysen16 inde Bel 1672 f°57 
Jacomeyn hier naest, tmeysen in De Want 1672 f°59v 
meysen int Collegie van Dieven171670 f°42v 
Paep, mer de -, achter mijnhr de Vroey, meysen van, 1671 f°51v, 

1672f°51v 
Peeternel ons meysen 1671 f°53v; 1672 f°65; 1673 f°65v; 1674 f°78; 

1674f°83;1674f°83v 
Persoon in Meerbeeck, meysen van Peeter 1671 f°53v 

DOKTER. 
Bradij, heer doctor 1665 f°24; 1665 f°24; 1666 f°24v; Brady, doctor 

1668 f°31; 1668 f°31v; Brady, tkint mhr 1671 f°54; Brady mhr 
1672f°58v 

18 Magdalena Baerdts, 
moeder van apothecaris 
Adriaen de Vaddere. 

FAMILIELEDEN. 
Allarts naest de Drij Mooren, kint van 1674 f°73 
Allarts tingieter in de Kortstraet, swager 1674 f°83; 1674 f°85; 1674 

f°88; 
Baerts18, mijn moeder Magdalena 1665 f°20, Baerdts 1666 f°32, 
Baerdts, mijn moeder Magdalena te weten voor Janneken 1668 

f°32v, Bardts, mijn moeder Magdalena 1671 f "52, Baerts, 
moeder 1672f°67 

Beginnemaecker, Agneete nicht 1665 f°21 v 
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Beginnemaecker, Jacus oom 1663 f°15v 
Beginnemaecker.tkintvan Jacusoom 1666f°20v, 1666f°? 
Begginemaecker In De Gulden Kan, coseyn 1674f°88 
Breugel, kozijn -, in Collegie d. Pulcherre 1671 f°54v 
Diependael in de Predickheeren straet, kintvan neef 1674 f°82v 
Dormael, kozijn van -, Lic. Rechten 1672? f°59 
Dormael, student als vooren [f"69] tot coseyn van wonende 1673 

f°69v 
Dormael, nicht van -, in de Kattestraet 1669 f°33v 
Dormais woonachtig voor de H. Geest poort, student tot kozijn 1673 

f°69 
Elisabeth, nicht 1668 f°34v (mogelijk dezelfde als Hermans) 
Geertruyt, massr -, inde Gulden Cam inde stoe[..?]straet 1670 f°42v, 
In de Gulden Cam, masseur 1671 f°50v 
Hermans, Anneke nicht -, 1668 f°36v 
Hermans, alias Alarts, Anneke nicht -, s.a.f°66v 
Hermans, nicht Elisabeth 1669 f°37,1669f°38 
Hermans, moyeken vander Meeren alias 1671 f*50v 
Jaspar (oom) int Molen eyser 1662 f°1 
Lambertina, nicht, meesteresse int convent van Nazaret op t'groot 

begijnhof 1664 
Leberecht, hr, lijftocht Inde Pouwe (Pauw) 1670 f° 42v; 1671 f°51 
Leuvens, oom Peeter 1664 °22; 1666 f°27; Inden Rooden Leeuw 

1672f°61v;1669f°42; 
Maeycken, nicht in de Pensstraet. Broer van, 1663f°3v 
Meeren moeder van Elisabeth Hermans , moyeken vander 1670 

f°38v;1671f°52v 
Moyeken In de Pluyml 671 f°51,1673 f°68v 
Smet... Panis b GB, nicht de 1674 f°87 
Smets in Haecht, swaeger 1670 f°53, 1672 f°62, Smets in Haecht, 
swager Rombout 1673P74 
Smets, pa., in Rotselaer bij de brugh die ons swager S. onderhoud 

1674 f °80 
Verloey, Aert, kozijn 1670 f °42v 
Verlooin Standonck, kozijn 1673 f °69v 
Watiers Int Moleneyser, oom -1651 f°1 
Wautier b KB, nichte 1674 f°82v 

GOUDSMID. 
Goudsmid in Den Olifant hierbij of de Prosstraat, kind van de 1668 

f°37; Goutsmid in Den Olifant 1669 f°37v 

HOEDENMAKER. 
Zeelstraet, vr van de hoedenmaker op 1673 f °7v 
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HUIDEVETTERS. 
Causmans den huytvetter, hv, 1660 f°2 

JURISTEN. 
Mijnheer den fiscus der juristen 1664,1665 

KLEERMAKER. 
Scarel kleermaker tegen St. Niklaaskerk bij de Minderbroederstraat 

1674 f°79; 1672 f °61 v; 1674 f°84; 

LAKENMAKER. 
Lakenmaker in de Perckstraat 1669 f°42 

MEDICUS. 
(...)medico1672f°57 
Humich medico decano, d 1662 f°62 

MILITAIREN. 
19 Zie onder het lemma Capiteyn gereformeert den neve van Brady191670 f°41 v; 1671 f°42 
dokters. Mhr de Luitenant gelogeert bij de chirurgijn in de Steenstraet tegen 

Dendermon of naest het huys genompt 
DeB.1674f°84f 

Rode Poort op de Hoeymarkt, soldaat pas aangekomen gelogeerd in 
1674f°86v 

Roias, adiudant generael 1674 f°85v 

NOTARIS. 
Hertogh, notaris in de Schreynstraet 1666 f°33; 1668 f°33v 

PASTEIBAKKER. 
Cornelis de pasteybacker op de Prostraete, m 1673 f°67v; 1673 

f°68;1674f°79 

PASTOOR. 
Willebringe, suster van mijn heer pastoor in -1665 f°21 v 

PRESIDENT (VOORZITTER). 
Vleminx, president in het Konings College 1664 f°15; 1665 f°22v; 

1665 f°22v; 1665 f°22v; 1666 f°22v; 1668 f°22v 

PROCUREUR. 
Kaeyens procureur, hv van 1673 f°71 v 
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RELIGIEUSEN. 
1. Dominicanen (Predickheren, Ierse ) 

1663 f° 11; 1663 f°11v; 1664 f°12; 1664 f°18; 1665 f°18v(2x); 
1667 f°35v; 1668 f°35v; [1668] s.a. f ° 36; 1668 f°40 (sig f r. Dom 
Kelly, prior); 1669 f° 40v; 1670 f°44; 1671 f°44v; 1672 f°60; 
1672 f°63 (sig fr. Brown prior Hibemorum ord. pr.); 1672 f°63v 
(sig fr. Brown prior Hibemorum ord. pr.); 1673 f°76; 1673 f°76v 

2. Jezuïeten (PPJesuwieten) 
1664 f°17r; 1665 f°23; 1665 f°23v; 1665 f°25; 1665 f°25v; 
1666 f°29; 1666 f°29v; 1666 f°29v; 1673 f°68v; 

THEOLOOG. 
Humnich theologo, d 1672 f°57 

TINGIETERS. 
Alaerts, tingieter inden Blinden Esel in de Steenstraet, juf Anneken 

1663 H Ov 
Alaerts, masseur Anneken, In Den Blinden Esel 1665 f°22 
Bollens, dochter mr Jan -, tingieter aen de Langetrappen 1668 f°35 

UITDRAAGSTER. 
Sara de Uytdragerste20 In de Kandelaer op de Oude Markt1670 20 Een vrouw die oude waren 
f°48v, 1671 f°49 opnieuw verkoopt. 

WAARD. 
lndeRoosopdeVischmarkt,hvvandewaard21f°3 21 Herbergier. 

ZONDER BEROEPSOPGAVE. 
Alatres, kint Gillis in de Kortstraet 1672 f°67w 
Alckemaer in Coll. Dive Pulcherie, voor mhr 1673 f°80 
Amijn, mhr 1674 f°84v; 1675 f°84v; 1675 f°85 
Anneke tot Elisabeth van Arschot op de Zeelstraet 1672 f°56v 
Arenhouwt, vrouw In Shertogenbosch naest S. 1674 f°84v 
Arschot op de Zeelstraat naast St. Andries, juf Elisabeth van 1668 

f°36;1670f°37 
Aivin,mhr1674f°73v 
Barrie, mhr 1672 f°57; 1672 f°57; in Magno Collegio 1672 f°62v; 1673 

f°62v 
B...d,mhrde-,1672f°58v 
Begineers(?) In De Gulden Cam.vrvan 1673f°73 
Bel, In de -, moeder 1664f°21 
Broeder, heer -, van pastoor in Wu[llebringe, tekstverlies door 

scheur] 1668 f°34 
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Busse aen den Blouwen Borenput, mhr 1674 f°85 
Caels, sr, Henriques 1665 f°20 
Caels, sr hiernaest in Namen 1669 f°47,1670 f°47v, 1671 f*50r; 

op de Prostraet 1671 f°56 
Campenhout, juf van 1668 f°10 
Catheleyn op den hoeck woonende int straetien van tierken (?) kint 

van1671f°50v 
Catheleyn op den hoek van de Hal op de Prosstraat, sone van 1674 

f °88v; 1674 f °89v; 1674 f °89v 
Causman aen den Blouwen Borenput, hv van 1672 f°65 
Crinon mhr, in magno collegij 1671 f°51 
Colebrant In Den Trouw in de Steen straet, dochter van mhr 1673 

f°78v 
Donck, Mayken, kint van Inde Schael 1671 f°49v 
Dox,Gillam1673f°67v 
Draeck naest De Duyve op dOude Markt, sone in De 1673 f°755v; vr 

In De 1674f°82 
Dunghen, mhrvan 1673 f°73 
Erps, van -, kint van buurman In de Want hier naest 1671 f°55v 
Erps, gebuer van -, hier naest In de Want 1672 f°65v 
Flesch een dochter, voor In De 1673 f°80 
François, heer ouden 1671 f°49v 
François, Barbara - , voor op den hoek van de kraeckestraet voor - , 

1672f°60v 
Fustin in Collegio Dive Pulcherie, hr 1673f°70 
Geets, N, den sone in Jérusalem 1668 f°34v 
Geets, N., hv in Jérusalem op de 7 hoecken 1668 f°35 
Gillam den sone vande smid van Perteryck (?) die bij Cotelier ge., h... 

1672f°64 
Gintertalen In De Blouwcup, juf Van 1672 f°64; 1672 f°67; mhr Van -
1674f°81v;jufVan-1674f°89v; 
Goethals, h Int Sweert 1665f°26v 
Goethals In de Pauwe, juf 1666 f°27v 
Guelinckx bij St. Jacops, juf weduwe 1673 f°70v 
GuldeTafel, een vrouw Inde 1671 f°53v 
Hemert, h, in coll[egio] dive Pulcherie 1665 f°17v 
Herthals, mijn heer -, In t'Sweerdt 1668 f° 39 
Herthals bij St Michaelskerk 1670 f°45v, 1670 f°46, 1670 f°46v, 
Herthals juf aen St. Michiels 1677 f°47v 
Herthals In De Mantel, 1673 f° 65v, mhr 1674 f°89v 
Ingo, Peter, 8 augustusl 673 f°70v 
Jansemboy, hr 1663 f°12v, 1664 f°13 
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Janssens in De Blouwcup, juf 1672 f°64; 1673 f°73v; 1674 f°83v; 
1674T85; 

Kind (tkint) In de Werelt hier over 1672 f°65 
Kalverdam, den -, in de Penstraet de dochter 1671 f°55r 
Kerckhoven.Lambrechtvan 1672f°66 
Lavoerken.de vrouw int , 1672f°59v;id. 
Lefever tegenover het stadthuis, mhr 1671 f°49; 1671 f°50; 1672 

f°51; tegenover stadhuis op Prostraet 1673 f°71; tegenover 
stadhuis 1674 f°72v; sone van, tegenover stadhuis op de 
Prostraat 1674 f°88v Kerckhove, hr Anthone vande -, op de 
Kalvermerckt 1668 f°37v 

Main, d Le - in Magno Collegio 1672 f°58v 
Mallefer, baron van 1674f°87v 
Mallever, mvr van 1674 f°82 
Man.de lndeFlesch1672f°64v 
Men in Collegio Maiore, mhr Le 1674 f°87 
Meulemans, eenensoldaettotdewe 1673f°79v 
Meyertot Haecht, hsv van mhr De 1673 f°73v 
MoldershvtotHaecht.de 1673f°73v 
Oghanus, mhr - , in Maiori Collegio 1672 f°56v, Oghanus, d , in 
Magno Collegio 1672 f°62v, Oghanus theolog. int Groot Kollegie, mhr 

1674f°72v,1672f°62v 
Opstal Inde Reggenboghe hier over, Jan van -1666 f°41, Opstal Inde 
Regenboge, gebuur m van -1671 f°52, Opstal Inden Regenboghe, 
mhr van 1669f°41v, 1672 f°61,1673 f°75,1674 f°80v, Opstal In Den 
Mantel, mhrvan 1674 f°81v [op vastgespeld los briefje] 
Paep woonachtig achter mhr de Vroey, mhr de 1673 f°79,1682 f°84 
Plevier, mhr 1674 f°85v, PlevieM 674 f°89 
Prins Condé hier over, vr In 1673f°78v;voordenmanln 1674f°80 
[Prins] Condé.kintin huys hierover 1674f°86,1674f°86v 
Rubens, heer -, 1670 f°39v 
Schijndael, juf van 1662f°10,1665f°21v 
Schrick, mhr Vander-, tot WesemaeM 673 f°69v 
Schoonmacker [beroep?] in de Steen straet, Ferdinandus de 1673 

f°74v 
Sinnich theol. In het Groot Collegie 1673 f°73v 
Smet In De Roode (Roen) Poorte op de Hoeymerkt, dochter van 
Pee(te)r de 1674 f °81,1674 f°82 
Smits, hvmrGeeraert1660f°2v,f°10 
Stadswaghe, In de 1675f°87v 
Sterck,mhr-,1672f°7 
Suster van mijn heer pastoor in Wullebringe 1665 f°21 v 
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22 Vele Engelse en Ierse 
katholieke geestelijken waren 
tijdens de 17de en 18de 
eeuw naar het vasteland 
gevlucht. Zij behoorden tot 
diverse orden en 
congregaties. Zoals alle 
andere reguliere geestelijken 
overleefden zij reeds het 
Oostenrijks Bewind (keizer
koster Jozef II) niet indien ze 
tot de contemplatieve orden 
behoorden of Jezuïeten 
waren. Iets later kwam tijdens 
de Franse Revolutie de 
afschaffing van alle andere 
religieuze gemeenschappen. 
Hun in beslag genomen en 
verkochte goederen werden 
zwart goed genoemd. 

23 Pharmacopoeia 
Bruxellensis (1641 ) en 
Pharmacia Galeno-Chymica 
Antverpiensis (1661 ). Beide 
werken werden door ons in 
facsimile in de reeks Opera 
Pharamceutica Rariora 
uitgegeven. Vandewiele 
schrijft in zijn 
Geschiedenis...o.c, p. 215 
dat De Vadder beide werken 
gebruikte, maar wel meest 
de Pharmacopoeia 
Bruxellensis. 

Spadeeder (beroep?) op de Mert, voor de 1674 f°83 
Thienen, jonge dochtervan aen St. Quintenskerck 1670 f°42v 
Traen, juf -, tot mhr Hergauts 1672 f°55v; 1672 f°57v 
Valck, Inden-, 1670f°39v 
Valenberch op de Zeelstraet, juf Marianna woonende naest 1673 

f°78 
Velde Collegio Dive Pulcherie, mhr van de 1673 f°79v 
Vleckmaeker, hv van de op de hoek van de Zeelstraet 1674 f°87v 
Want, gebuerman hiemaest In de -1671 f°54 
Willemaes, sr, aen de LangheTrappe 1665 f°23 
Winde, mhr de 1672 f°66v 
Witten Valck op de Prostraet, vrouw in den - 1673 f°68 
Zeger,Just.1664f°15 

II. Vier rekeningen van apotheker Adrianus De Vadder voor de 
Jezuïeten (1666-1667), de Ierse Predikheren (1675), het College 
van Premonstreit (1677) en de begijn Marie Smets te Leuven 
(1687-1688). 

Ter illustratie van de rekeningen van De Vadder publiceren wij in deze 
bijdrage voor de eerste keer enkele van zijn gespecificeerde 
rekeningen. Voor de identificatie van de simplicia en composita 
verwijzen we naar de lijst van medicijnen in de bijdrage van 
Meulemans-Vandewiele. 
Van de gespecificeerde rekeningen hebben wij uit lias nr. 7167 er 
enkele uitgekozen die bestemd waren voor Leuvens religieuze 
instellingen zoals de kloosters van de Ierse paters Dominicanen22, de 
Jezuiëten en een begijntje uit het Groot Begijnhof. Al deze 
rekeningen betreffen de jaren 1665 tot 1667. 
Na de datum en de namen van de afgeleverde medicijnen met hun 
kwantiteit volgt een prijsopgave uitgedrukt in Brabantse florijnen 
(gulden) en stuivers. 
Opvallend zijn sommige geneesmiddelen niet zo heel precies 
gespecificeerd. Kort worden zij bv. alleen maar purgatie, cataplasma, 
poeder, julep etc. genoemd. De gespecificeerde rekeningen van De 
Vadder zijn aldus iets eenvoudiger van inhoudsopgave dan deze van 
enkele van zijn tijdgenoten die al jaren terug door Vandewiele en 
mijzelf werden gepubliceerd in het Farmaceutisch Tijdschrift voor 
België en in andere publicaties. 
De bereidingen van De Vadder zijn zowel in de Antwerpse als de 
Brusselse farmacopees te vinden23. Zoals bekend, had de stad 
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Leuven zelf in die tijd geen eigen stedelijke farmacopee. 
Dat apotheker De Vadder bij gelegenheid dure geneesmiddelen op 
voorschrift diende te bereiden blijkt bijvoorbeeld uit de levering van 
zweetdrank gemaakt uit bezoar24 (sweetdranck ex bezoar) geleverd 
aan de Ierse paters dominicanen van 27 september 1672 en 
waarvoor hij een gulden aanrekent. De meeste producten overstijgen 
bijna nooit de 18 stuivers. Op 4 september 1675 worden twee 
zweetdranken in rekening gebracht voor 1 gulden vier stuivers. Voor 
een niet nader omschreven apozema rekent hij op 21 oktober 1672 
één gulden en vier stuivers aan. Voor het een ander apozema rekent 
De Vadder op 14 september 1675 een gulden aan. 
De afkortingen werden opgelost en gecursiveerd. Van enkele 
geneesmiddelen wordt de verklaring in voetnoot gegeven. Men 
raadplege verder de historische vakliteratuur. Toevoegingen of 
verbeteringen staan tussen vierkante haakjes. Onleesbare letters 
worden door (...) aangegeven. Item betekent eveneens en eodem 
dito eveneens op dezelfde [dag]. De typische tekens voor 
gewichtaanduidingen zetten wij afgekort om in: ons (une), dragma 
(dr) etc. 

24 Bij Meulemans & 
Vandewiele, o.c, komt deze 
benaming als dusdanig niet 
voor, evenwel als sudorifex 
bezoard. 

1. Rekening voor de Leuvense paters Jezuïeten uit 1666-1667: 

WedergelevertvoordeR.P.P.derSocieteytJesu. 
Item 13 octobris [1666] een poeder 0-3 
Item eodem d/to 31 pillu/aede hieracumagarico 0-325 

Item 15 d/to een purgatie 0-12 
Item eodem d/to noch een purgatie 0-12 
Item eodem d/to een cataplasma 0-1426 

Item eodem d/to een poeder 0-3 
Item 17 d/to een cataplasma als vooren 0-14 
Item 19 d/to een rob sambuci 0-127 

Item eodem d/to een purgatie 0-14 
Item 20 d/to aen cremortarta/70-128 

Item 21 d/to aen cremortartar/0-1 
Item 22 d/to 2 doses cremortartan'0-1 
Item 1667 20 februarij een quaert far/'na fabarum 0-429 

Item 30 martij une i s syrupusgranatorum 0-930 

Item 5 aprilis une ij far/'nafabarumorobi horde/'lupinorum 0-831 

Item 17 april une i benedictae laxatiff 0-632 

Item eodem d/to une viij rad/c/sar/'sto/oc/aesiccatae0-4 
Item 13 junij dr jextractumcentaureae minor/'s 0-6 

25 Hierapillen (picra) met 
agaricus.lorkenzwam. 

26 Cataplasma: brijomslag. 

27 Rob: vruchtensap van 
vlier. 

28 Wijnsteen. 

29 Bloem van bonen. 

30 Siroop van 
granaatappelen. 

31 Bloem van bonen, 
tuinerwten, gerst en lupinen. 

32 Een 'gezegend' 
geneesmiddel 
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Extract van alsem en 
alant. De letter a is de 
afkorting van ana: van elks 
evenveel. 

Item 15 d/to dr j extractt/m centaureae minor/s 0-6 
Item 18 augusti 2 oneen emplastrum iera (...) am (?) 0-8 
Item 3 octextractu/77absinth//[,] helenij a. dr. i. 0-12.33 

34 R.P.: reverendi patres, de 
eerwaardige paters. 

35 Een deel was reeds 
contant betaald op 24 mei 
1672 door de toenmalige 
prior Joannes Bronne. 

2. Rekening van 12 januari 1675 tot 18 september 1675 voor het 
klooster van de Ierse Dominikanen of Predikheren. (Afb. 1 - 3) 

De eerste gespecificeerde rekening die in de lias van De Vadders 
papieren voorkomt, is er een die bestemd is voor de Ierse 
predikheren, ook dominicanen genoemd. Ze behelst de leveringen 
uit 1672 tot en met 1675. Deze opeenvolgende jaarrekeningen staat 
bovenaaan iedere keer het jaartal aangegeven. De rekening die wij 
hier publiceren is in facsimile als illustratie in deze bijdrage afgedrukt. 
De eerste rekening voor het jaar 1672 wordt voorafgegaan door het 
opschrift: Gheleuert diüersche medicamenten voor de R.P34 der 
Jersche predicheeren doorA. de Vadder Apotheker. 
Net zoals de vorige rekeningen voor de kloostergemeenschappen is 
op het einde hiervan het eigenhandig handteken en de bewoording 
van de prior, de overste van het klooster te lezen. Voor dit der Ierse 
Dominicanen is dit pater Antonius Rotham die tekent in 1675: zo 
bevestig ik, broeder Antonius Rothaeus overste vande Ierse 
broeders predikheren van Leuven. 
Het totaalbedrag van deze vier jaarrekeningen (1672-1675) 
beslaande zes klein in-folio bladzijden, bedraagt 156-18 pond 
schellingen. 
Het is niet verwonderlijk dat De Vadder, net zoals dit nog het geval 
was tot na het middel van de 20ste eeuw, dat een deel van het 
verschuldigde bedrag in mindering werd gebracht voor het opdragen 
van gewone missen door de paters van het convent. Apothecaris De 
Vadder liet zich dus deels betalen door gelezen missen zodanig dat 
de eindsom die de paters moesten betalen voor de medicamenten 
(156 gulden 18 stuivers voor de jaren 1672-1675) op 30 gulden werd 
gereduceerd. De som van 126 gulden 18 stuivers was dus al 
gedeeltelijk in cash betaald35 en ook door gelezen missen (dat zijn 
gewone, niet gezongen of plechtige missen, door de priester 
opgedragen met een door de gelovige opgegeven intentie, meestal 
voor de zielrust van de opdrachtgever). De rest van het verschuldigd 
geld bedroeg dus nog 30 gulden. Daarvan kweet zich dus de prior 
zoals op het eind van de rekening staat geschreven en door hem 
ondertekend. 
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1.6.7.5. 

[Gheleuert diûersche medicamenten voor de R.R der Jersche 
predicheeren door A. de Vadder Apotne/cerf6. 
tem 12 Januarij [1675] conserva om te sweeten 0-6 
tem eodem d/to een purgatie 0-12 
tem 12 d/to 4 poederkens ex ant/mon/osudorefoAa37 0-18 
tem 7 februar/y een purgatie 0-12 
tem 28 d/to een purgatie 0-10 
tem 22 april/s een purgatie 0-10 
tem 23 d/to mixfuerom te sweeten 0-10 
tem 1 maij mixfuerom te sweeten 0-10 
tem 8 d/to een purgatie 0-15 
tem 24 d/to sweet dranck 0-4 
tem 13 iunij een purgatie 0-10 
tem 18 d/to sweet dranck ex bezoar38 0-12 
tem 20 d/to purgatie 0-12 
tem 25 d/to een iulep 0-1039 

tem 9 iulij aen rhabarberO-4 
tem 11 d/to aen rhabarberende radiceszedoari 0-6 

Summa huiusfolij f loreni 11-540 

tem 26 Julij een purgatie 0-10 
tem 9 augusti aen pil hiere agar/c/0-3 
tem 10 d/to quarrtitijt pillen purgatif 0-4 
tem eodem d/to quantiteijt drogen 0-2 
tem d/to quan titijt pulv/s rhei et radiciszedoar 0-6 
tem 20 d/to een purgatie 0-12 
tem 27 d/to een conditum 0-4 
tem 4 septemb/vsaen twee sweet drancken 1 -4 
tem 5 d/to een Julep met syropen 0-15 
tem 9 d/to mixt purgatiff 0-8 
tem 10 d/to aen aq cinamomi 0-5 
tem 12 d/to eenen sweet dranck ex bezoar 0-15 
tem 13 d/to een purgatie 0-10 
tem eodem d/to noch purgatie ex manna 0-12 
tem 14 d/to een apozema 1 -0 
tem 15 d/to eenen ptisaen 0-6 
tem 18 d/to een purgatie 0-10 

Summa huius folij f/oren/9-7 
95-8 13-16 14-14 12-8 11-5 9-7 

Somma summarum 156-1841 

36 Opschrift van de eerste 
jaarrekening die voor de 
volgende kan gelden indien 
men het jaartal aanpast. 

37 Sudorifera: zweetmiddel. 

38 Bezoar is een steen, 
concretie, uit de maag van 
een geit of gelijkaardig dier 
uit het Nabije Oosten. 

39 Julep: consistent dikke 
drank met siroop en 
afkooskesel. 

40 Aan het einde van elk blad 
noteert de apotheker de prijs 
van alle daarop genoteerde 
medicamenten. 

41 Het gezamelijk bedrag van 
alle bladzijden der rekening. 
De bedragen 11 -5 en 9-7 
gelden alleen voor het jaar 
1675. 
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Aen des affrekeninghe afgekort seijnde de betalinghe soo in 
geit als door gelesen missen gedaen beloopende ter somme van 
126-18 
soo rest te betaelen door afrekeninghe met Reverdus Pater prior 
gedaen desen 3 octobr/'s 1675 30-0 
Ita attestor (aldus bevestig ik) hater Anton ius Rothaeus prior frafrum 
preedicatorum Jbericorum Lovanij. 

De generale rekening werd betaald door Antonius Rothaeus, prior 
fratrum predicatorum Iberi Lovanij (prior van de Ierse predikheren te 
Leuven) op 3 october 1675. 

42 Naar de plaatsnaam 
Prémontré in Frankrijk, Aisne. 
De Norbertijnen of 
Premonstratenzers zijn geen 
paters, maar heren, reguliere 
kanunniken, ook Witheren 
genoemd. Zij bewonen een 
abdij waarvan de abt de 
overste is en bijgestaan 
wordt o.a. door een prior. 

43 Met name V. Spoormans. 

44 Een afkooksel als 
oogmiddel. 

45 Een conserf van rode 
rozen. 

46 Wegbreewater. 

3. Rekening voorde Norbertijnen (Premonstratenzers"2, Witheren) in 
het college van Premonstreitvan 7 februari 1677 tot 30 maart 1677. 
Het betreft hier o.a. zeer waarschijnlijk ook theologiestudenten, 
afkomstig uit de drie Norbertijnse abdijen van Grimbergen, Postel en 
Tongerlo. Leden van de abdij Averbode worden niet genoemd. 

Gelevert diversche medicamenten voor de heeren van Grimbergen 
in de kollegie der Premonstreytop de Prosstraat. 
Item 7 d/to voor de heeren van Grimbergen syroop 0-8 
Item 8 febr. voor de heeren van Grimbergen een purgatie van manna 
decoctum petr/foresf/0-18 
Item eodem d/to pro ijsdem heeren ex Grimbergen syroop 0-8 
Item 10 d/to voor de selve heeren van Grimbergen voxschreven 
syroop 0-8 
Item 10 d/to voor de heeren van Postelen nominatim pro V. 
Spoormans43 purgatio ex manna 0-18 
Item eodem d/to pro eodem Spoormans [een] syroop 0-5 
Item eodem d/to pro eodem Spoormans decoctum pro coWutione oris 
0-12" 
Item 27 d/to voor de heeren van Grimbergen aen succus liquirit/'ae 
0-2 
Item 10 martij voor de heeren van Grimbergen 10 oneen conserva 
rosarumrubearumO-lö45 

Item eodem d/to voor de heeren van Tongerloo aen aqt/a Plantag/n/s 
0-646 

Item 30 martij voor de heeren van Tongerloo [een] iulep 0-8 
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4. Rekening voor Maria Smets, begijn in het Groot Begijnhof te 
Leuven, 4 juli 1687-9 maart 1688. 

In het begin van de rekening staat als de benificiaris van de geleverde 
medicamenten de begijn Maria Smets die in het Groot Begijnhof 
woonde te Leuven en welbepaald in het huis of convent genoemd de 
Heilige Bruno. Deze Brun van Keulen was stichter der zeer strenge 
en ascetische Orde der Kartuizers47. In de jaren 1670 tot 1674 zien wij 
in de rekeningen van Adriaen de Vadder zijn zwager Smets in Haecht 
regelmatig opduiken. Mogelijk is het begijntje een verwante van 
apothecaris De Vadder. 

Gheleuert voor Marie Smets begijntien in S/nf Bruno48. 
Inden ersten 4 julij [1687] quantitijt pillen purgatif 0-14 
Item 15 octobr/'s de selve pillen 0-14 
1688 item 2 februarij qtva/rtiteijt poederkens 0-18 
Item eodem d/to poeders ad plerut 0-449 

Item 5 februa/vyd/to een syroop 0-8 
Item eodem d/to quantiteijt poeders 0-12 
Item 10 d/to syroop 0-8 
Item 9 martij conditumconfortaf/Vum fl. 1 -16 

[totaal]: 5 gulden-14 stuivers. 

Résume. Les archives municipales de Leuven (Louvain, Belgique) 
préservent une remarquable collection des comptes du pharmacien 
Adrien de Vadder (°1643-f1693). Nous avons dressé une liste des 
noms de ses débiteurs pour les années 1660 à 1674. En outre nous 
publions ici pour la première fois 4 arriérés de comptes détaillés 
(1666-1688). Ils s'adressent à une béguine, aux Jésuites et aux 
Dominicains irlandais, aux Prémontrés, tous établis en ville. 

Prof. Dr. Christian De Backer. 
Speureweg21 
B-9830 St.-Martens-Latem 

Leuven bezat een klooster 
der Kartuizers, een 
zogenaamde kartuize. De 
kartuizers waren een zeer 
strenge orde. Voor de relatie 
farmacie en kartuizers zie 
mijn bijdrage over de kartuize 
van Diest-Zelem in Bulletin 
van de kring nr. 109, 54 
(2005), p. 53, n. 1 en 2. 

48 Sint-Bruno: in het huis 
genaamd Sint-Bruno [van 
Keulen], stichter van de 
Kartuizerorde. Boven een 
gespecificeerde rekening uit 
1675 (fol. 96v van het 
schuldboek staat: Geleuert 
voor Marie Smet beggijncken 
op t groot beggijnhoff. 

49 Het geneesmiddel heet in 
feite pulvis pleuriticus. Komt 
nog voor in het 
Dispensatorium 
Pharmaceuticum Austriaco-
Viennense, edities Brussel 
1747 en 1774.Cfr.S. 
Blancardus, Lexicon 
medicum (Jena, Muller, 
1683) s.v. pleuritis 
(=Seidestechen), in een 
Duitse editie die wij hier 
gebruiken. Het p. pi. komt niet 
voor in de lijst van 
Meulemans en Vandewiele. 
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Afbeeldingen 1-3. Stadsarchief Leuven inv. nr. 7167. Drie achtereenvolgende 
fragmenten (gezien neergeschreven op drie achtereenvolgende folia) van de 
volledige rekening voor 1675 van apotheker Adriaen De Vadder (eigen 
handschrift) voor de Ierse Dominicanen met attest en handtekening van prior 
Antonius Rotham, 3 october 1675. 
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