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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

De Welvarende Stichtse Keuken-Heer
De recepten van Jacobus Elias Scott (1737)
Hans Beelen
Begin 2013 werd in de kelder van een oude bakkerij in het Duitse Schüttorf, een
dorp niet ver van de Duits-Nederlandse grens, in de buurt van Bad Bentheim, bij
opruimwerkzaamheden een kast aangetroffen die zo te zien al heel lang niet meer
was opengemaakt. In die kast ontdekten de nabestaanden tot hun verrassing een oud
cahier met dicht beschreven vellen, met de titel:

Heele goeje remedien, en Resepte om te koken te bakken en te Confijten geschreven in het jaar 1737
door Mijn Man de Heer Jacobus. Elias. Scott

Na de titelpagina volgen een alfabetisch register en 183 culinaire recepten. Op de
versozijde , d.w.z. wanneer het 180° gedraaid is en dan wordt opengeslagen, begint
een tweede register, gevolgd door 174 remedien: huismiddeltjes en geneeskundige
recepten. Het leeuwendeel van de recepten is geschreven in een regelmatige sierlijke
hand, die blijkens de titel toebehoort aan “de Heer Jacobus. Elias. Scott.” Het is een
raadsel hoe het handschrift in Schüttorf is beland, maar de naam op de titelpagina
vormt de sleutel waarmee de herkomst van het manuscript kan worden
gereconstrueerd. Het document vergunt ons inzicht in levensstijl, consumptiepatronen
en zelfmedicatie van een welgestelde Nederlandse familie in de eerste helft van de
achttiende eeuw. +

+ Het handschrift berust thans in het Kreis- und Kommunalarchiv Nordhorn, signatuur: KreisA
Bent, CEEB 6, 0017. Dr. Friedrich Lindemann te Bielefeld was zo vriendelijk fotoscans ter
beschikking te stellen.
Hoewel veel achttiende-eeuwse kookboeken zijn gebaseerd op receptenverzamelingen van
‘vrouwen op stand’, zijn handgeschreven receptenboekjes uit deze tijd zeldzame bronnen.
Bekend is bv. een onuitgegeven receptenboek van jonkvrouw Joanna Teresia Goubau
(1710-1781), berustend in het archief de Bergeyck op kasteel Cortewalle. Het kasteel was
sinds 1671 in het bezit van de Antwerpse famile Goubau, een geslacht van zijdehandelaars.
Zie Stefanie Audenaert & Carine Goossens: ‘De smaak van zoet op Cortewale, Dessertcultuur
bij de families Goubau, Dormer en Bergeyck (eind zeventiende - begin twintigste eeuw)’,
in: Daniëlle de Vooght, Sofie Onghena en Peter Scholleirs (eds.): Van Pièce Montée tot Pêche
Meba: een geschiedenis van het betere nagerecht. Brussel, 2008., pp. 59-72, m.n. 61. Een
voorbeeld van iets later datum is de receptenverzameling van de Maastrichtse officiersvrouw
Marie Michon, in 1785 begonnen onder de titel Natuurlijk kookboek van beproefde en
ondervonden echte recepten voor een zindelijk huijshouden, en door haar dochter Thérèse
de Milly tot in de 19de eeuw voortgezet. Het handschrift van Michon/de Milly is door Marleen
Willebrands uitgegeven in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren:
http://www.dbnl.org/tekst/mich104natu02_01/index.php
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“Conditorei, Restaurant und Café Lindemann” te Schüttorf, ca. 1910. In 2013 werd bij
opruimwerkzaamheden in de kelder door nabestaanden de receptenverzameling van Jacob Elias Scott
ontdekt.

1. Twee aanzienlijke families: de Scotts en de Smissaerts
Jacobus Elias Scott stamt uit de van oorsprong waarschijnlijk Schotse
lakenkopersfamilie Scott, die rond 1620 via Middelburg naar Amsterdam was
gekomen. De Scotts hielden zich bezig met de handel op Spanje, Italië en de Levant
en wierpen zich ras als bankiers op. Jacobus' vader Everhard Scott, bewindhebber
van de West-Indische Compagnie, werd in 1674 raad en schepen van Amsterdam en
had al eerder in Johanna Cornelia Cooijmans, achterkleindochter van de bekende
zakenman Jacob Trip (1575-1661), een waardige huwelijkspartner gevonden. Jacob
werd op 4 september 1669 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam gedoopt als vierde
zoon in een gezin van in totaal negen kinderen. Jacobs broer Balthasar, twee jaar
later geboren, zou later burgemeester van Amsterdam worden. +
Balthasar en Jacob waren neven van de moeder van Jacob Bikker Raye. Aan
Balthasar Scott had Bikker Raye zijn fortuinlijke betrekking als afslager van de Oude
Vischmarkt te danken, en in zijn dagboek vermeldt Bikker de oud-burgemeester bij
diens overlijden in 1741 dankbaar als “mijn weldoener en vaderlijke patroon”. +
Bikker Raye vertelt ook dat Jacob Elias Scott in 1774, bij het overlijden van de
weduwe van zijn broer, een fortuin van honderdduizend gulden erfde. Het was een
aanzienlijke en machtige familie.
In het bestuurlijk leven was Jacob minder actief dan zijn broer Balthasar. Hij
bekleedde geen politieke ambten. In 1742 wordt hij in het belastingregister van de
stad Amsterdam als rentenier vermeld. Toch weerhield zijn vermogen hem er niet
van zakelijk actief te zijn, want in hetzelfde jaar leverde hij voor f 1.106,- 10 ossen
aan de Amsterdamse kamer van de VOC. +
+ Over Everhard en Balthasar Scott zie J.J. Elias: De vroedschap van Amsterdam 1587-1795,
deel 2 (Amsterdam 1963), pp. 578-579 en 701-702; S.A.C. Dudok van Deel: Van Amsterdamse
burgers tot Europese aristocraten (...). ‘s.Gravenhage, 2008, p. 671.
+ Het dagboek van Jacob. Bicker. Raije; 1732-1772. Naar het oorspronkelijk dagboek
medegedeeld door Fr. Beijerinck en M.G. de Boer. Tweede druk. Amsterdam [1939], p. 88.
Over het erfdeel van Jacob Elias Scott zie p. 113.
+ D.W.A.G. van den Heuvel: Women and Entrepreneurship, Female Traders in the Northern
Netherlands c. 1580-1815. Amsterdam, 2007, p. 245, tabel 6.1.: Rentiers who supplied the
Amsterdam Chamber of the VOC in 1742.
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Trouwinschrijving Jacobus Elias Scott en Isabella Maria Smissaert. Utrechts Archief,
DTB_RHC_ZO-Utrecht_65.359, p. 198.

Op 4 december 1734 ging Jacob te Rhenen op 65-jarige leeftijd in ondertrouw met
Isabella Maria Smissaert, de dochter van de schout van Rhenen, geboren op 12 juli
1704 en daarmee 35 jaar jonger dan haar aanstaande bruidegom. Ook Scotts vrouw
Isabella stamde uit een vooraanstaande famile, die van eind 17de eeuw tot eind 18de
eeuw tot drie maal toe de schout of hoofdofficier van de stad Rhenen leverde. +
De banden tussen de twee families werden strak aangehaald, want twee weken
eerder, op 20 november 1734 was een jongere zus van Jacobus, Cornelia Elena
(1678-1739), tien jaar na het overlijden van haar tweede echtgenoot Jan van den
Bosch, in ondertrouw gegaan met de vader van Isabella, Balthasar Smissaert
(1677-1741). Broer en zus Scott, beide al flink op leeftijd, waren aldus verloofd met
dochter en vader Smissaert. Ergens rond de jaarwisseling 1734/1735 vond de bruiloft
plaats, die in een contemporaine brief als curieuze gebeurtenis is opgetekend:
“Voorgaande weeck, troude de Hr Smitsen, Schout tot Rheenen, met Mevr: de Wed:
vandenBosch sus van de Hr Scott en de dogter van dien Heer oudt omtrent 30 Jr met
dHr Jacob Elias Scott.” +
Het paar nam zijn intrek in Utrecht, maar woonde gedurende de zomer buiten de
stad, in het herenhuis Welgelegen te Vreeland. + In het belastingregister van Vreeland
wordt in 1748 bij Jacob Elias Scott vermeld: “woont te utregt sijnde ontrent 5 a 6
maanden hier buijten” +

+ Uitvoerig over het geslacht Smissaert handelt M.P. Smissaert: Het geslacht Smissaert van
1550 tot 1850. Utrecht, 1882.
+ Brief van Gerrit Schoemaker aan Cornelis Backer van 5 januari 1735, blad 2 verso. De brief
berust in de Bibliotheek Arnhem in de verzameling Genealogica. Transcriptie op
www.historischetopografie.nl/schoemaker/brieven.pdf (geraadpleegd 11 juli 2015).
+ Over de geschiedenis van deze buitenplaats zie E. Boerstra & E. Munnig Schmidt:
‘Welgelegen, een vermakelijke buitenplaats te Vreeland’, in: Jaarboekje van het
Oudheidkundig Genootschap “Niftarlake” (1990), pp. 24-49, m.n. 27-29.
+ J. Berghoef: ‘De bevolking van Vreeland rond 1748’, in: Vechtkroniek 14 (mei 2001), pp.
10-18, hier: 17.
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Het dorp Vreeland bij Utrecht, afgebeeld in De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheide gezichten
van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen; Beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende.
Amsterdam, 1719, plaat 73.

Het huwelijk zou 15 jaar duren. Op 12 januari 1750 overleed Jacobus Elias Scott op
80-jarige leeftijd. Isabella zou haar man bijna 24 jaar overleven, zij stierf op 22
december 1773 op 69-jarige leeftijd. Na haar overlijden werd er een ‘estimatie’
opgesteld van Welgelegen die als volgt luidde: “Welgelegen, met zijn Heerenhuizinge,
stallinge, koetshuis, tuinmanswoning, speelhuis, tuinen, bosschen, plantagien en
landerijen, groot ca. 22 mergen.” + De buitenplaats weerspiegelde de welstand van
de bezitters.
Dat de echtelieden ook overzee aandelen en ander aanzienlijk vermogen bezaten,
blijkt uit een in het Britse Nationaal Archief te Kew berustende Engelse vertaling
van een testament dat zij in 1747 lieten opmaken voor hun “Stocks in the Publick &
Funds and other Goods and Credits in the Kingdom of Great Britain”.+

2. Herkomst van de recepten
Isabella's oom was Jan Carel Smissaert (1684-1747), in 1721 gehuwd met Eleonora
Sophia Borre van Amerongen (1686-1765), die in 1704 het naburige kasteel
Sandenburg had geërfd. Zij was van adellijke komaf en droeg de titel Vrouwe van
Sandenburgh, en haar man sierde zich met de titel Heer van Sandenburgh. In 1747
vond jonkheer Smissaert in de rang van luitenant-generaal bij de inval der Fransen
in Staats-Vlaanderen zijn einde, terwijl hij het commando voerde over 14.000 man
+ Boerstra en Munnig Schmidt, p. 29.
+ National Archives, PROB 11/777/309. Hier berust ook een later testament van Isabella Maria
Smissaert (PROB 11/996/109).
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infanterie, cavallerie en dragonders, met 300 stukken infanterie. Hij werd met militaire
eer bijgezet in het graf van de familie Tuyll van Serooskerken. +

De ridderhofstede Sandenburg, tekening Jan de Beijer 1744, rechts de voorburcht met een eendenkast.
In De tegenwoordighe staat der Vereenigde Nederlanden wordt het complex in 1772 beschreven als
“een vrij aanzienlyk ouderwetsch gebouw, staande in een ruim water, en, door eene steenen brug,
gehegt aan een Vorhof, welke ook met water omvangen is, en, met een houten burg, door een
afgezonderd voorgebouw, eenen uitgang naar buiten heeft. Buiten den vyver vindt men eenig hoog
geboomte.” (deel 12, p. 318).

Enkele recepten zijn afkomstig van kasteel Sandenburg. Van ‘de kock van
Sandenburg’ stamt een recept Om een goeye Amandel taart te maken (10), en tante
Eleonora leverde niet alleen recepten Om een gekoockte podding te maken (27), voor
Wafelen (69) en voor een Exellente Geleij van Aalbessen (130), maar ook
bereidingswijzen van medicijnen als bornius water Laxerende en goet voor een quade
maagh en 't graveel (24), voor de pleuris en goet bevonde (155), voor naaween en
wanneer een vrouw niet heel verlost is (156), voor alle soorten van loopen (157),
alsmede een remedie voor de loop soo roode als andre (158) en een Exelente brand
salf (170). Oom Jan van Sandenburg droeg een recept bij om een Exelente Swarten
inkt te maake (168, met de opmerking ‘komt nooijt schimmel op’.
Behalve door familieleden werden er ook door kennissen en vrienden uit de
omgeving recepten geleverd:
- “de vrouw van Moer[s]bergen” (15. Om engelsche keexs te backen): Catharina
Maria van Oostrum, van 1698-1707 vrouwe van Moersbergen
- “de Vrouw van Mydrecht” (20. een Exelente citroen taart): Digna Elisabeth
Booth (geboorte- en sterfjaar onbekend), dochter van Cornelis Booth, heer van
+ Vgl. Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste
geschiedenissen, die dagelyks voorvallen binnen den omtrek der Vereenigde Provintien;
voor het Jaer MDCCXLVII. Zevende Stukje. Amsterdam, 1747, pp. 647-648. Jacobus
Scheltema noemt Jan Carel Smissaert nog in 1806 “de beroemde Generaal” (Staatkundig
Nederland, Tweede deel. Amsterdam, 1806, p. 323).
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Mijdrecht (1605-1678), en in 1696 in het huwelijk getreden met Steven Fredrik van
den Capellen
- “vrouw van de Parck” (28. Om Oblie te backen): Geertrui van Deelen, douairière
van Hemmen en Blitterswijk, vrouwe van de Parck (1620-1688) dan wel haar dochter
Johanna Elisabeth van Lynden (1649-1734);
- “Mevr. boudaan” (42. Lever beulingen): Margaretha van der Hell (1662-1729),
gehuwd met de predikant Petrus Boudaen (1666-1734). Hun zoon, Gualtherus Petrus
Boudaen (1704-1781), schepen, raad en burgemeester van Amsterdam en
bewindhebber van de V.O.C., was in 1773-1774 executeur van het testament van
Isabella Smissaert.
- “juffrou Schade” (70. atia van juffrou Schade): wellicht Maria Anna Schade
(geboren 1694), oudste dochter van Willem Schade (1655-1719, van 1701-1719 lid
van de Utrechtse vroedschap), in 1715 (na een opzienbarende liefdesrelatie met de
graaf van Gros uit Piemonte tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Utrecht
in 1712 +) in het huwelijk getreden met Jacob Jacobsz. Hinlopen.
Daarnaast zijn geneeskundige recepten afkomstig van:
- “miladie van Atloone “ (25. een heel goede remedie voor de hoest, 161: paste
damande pour les mains): waarschijnlijk Henriëtte van Nassau Zuylenstein
(1688-1759), echtgenote van Frederik Christiaan van Amerongen, die de tweede
graaf van Athlone was. Athlone is een stadje in Ierland. De grafelijke titel was in
1692 door koning Willem III van Engeland verleend aan Frederiks vader Godard als
beloning voor diens succesvolle veldslagen in Ierland;
- “de vrouw van assende[l]ft“ (37. Elixer mirhee) : waarschijnlijk Maria van Boreel
(1669-1773), echtgenote van Jan Deutz, vrijheer van Assendelft;
- “night Boudaan” (51. een plaister voor jema[n]d die lang bedlegerig is om't lyf
niet deur te leggen): ofwel de reeds genoemde Margaretha van der Hell of Isabelle
Boudaen Courten (1682-1761), wier moeder Maria Coymans een nicht was Jacobus'
moeder Johanna Cornelia Coymans, waardoor deze Isabelle een achternicht was was
Jacobus. Het woord ‘nicht’ moet hier worden opgevat in de betekenis ‘een vrouw
tot wie men in eenigszins verre familiebetrekking staat’;
- “doctor Hanedoes” (130. voor de koorts van doctor hanedoes): Johannes Hanedoes
(1689-1777), te Leiden gepromoveerd geneesheer, had vanaf 1716 een praktijk te
Amsterdam, wordt in 1736 genoemd als lid van het Collegium Medicum van de
Utrechtse universiteit, in 1737 vermoedelijk woonachtig te Abcoude +;
- van remedie 118. voor een beet van een dolle hondt is “medegedeelt aan de
Vrouw van Herdenbroeck van de Gravinne van Kuylenburg”. De heerlijkheden
Hardenbroek en Culemborg lagen niet ver van Utrecht en Vreeland verwijderd. Van
slot Hardenbroek zal ook geneeskundig recept nr. 42 Elixer van hardenbroeck
afkomstig zijn. In 1737 was het kasteel niet meer in het bezit van de Hardenbroeks,
maar van Willem Kerkrinck (voor 1700-1740). Hij was heer van Hardenbroek,
vermoedelijk is met de ‘Vrouw van Herdenbroeck’ zijn echtgenote Allegonda Mojaert
(voor 1700-na 1750) bedoeld. De ‘Gravinne van Kuylenburg’ was Sophia Albertine
+ Op deze liefdesaffaire wordt toegespeeld in de Histoire amoureuse et badine du Congres &
de la Ville d'Utrecht. Liège [1713] : “Toute la Ville a été touchée de compassion du cas d'une
jeune Dame 41. qui ayant particulierement plû à un Cavalier étranger. 42.” (p. 278). De uitleg
welke personen met nummer 41 en 42 zijn bedoeld, wordt gegeven in de Veritable clef par
laquelle on peut avoir l'intelligence parfaite de l'Histoire amoureuse et badine du Congrès
& de la Ville d'Utrecht. Cologne, 1714, p. 7.
+ Vgl. NNBW 1, 1021-1022 alsmede Hondert-jaarige Jubel-gedachtenisse der Akademie van
Utrecht (...). Amsterdam, 1736, p. 208.
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van Erbach-Erbach (1683-1742), 1704 gehuwd met graaf van Culemborg, Ernst
Frederik i Wettin Hertog van Saksen-Hildburghausen (die het graafschap in 1720
aan de Staten van het kwartier van Nijmegen had verkocht, die het tot 1748 als
zelfstandig gebied administreerden).
De namen in de geneeskundige recepten 43. Elixer van Bontekoe en 116. Het
vermaarde recept tegens het graveel van dr. beverwyk verwijzen niet naar levende
personen, maar naar de geneesheren Cornelis Bontekoe (1645-1685) en Johan van
Beverwyck (1594-1647).
Er worden bij de recepten en bereidingswijzen nog andere namen genoemd: de
heer Timmermans, doctor Mouton, doctor Marchal, domine van Helt. freere jaques,
juffrou Bosch, Mama, Mev douglas, Mevrou van Loon, mons. Hilbers, neef Bourcet,
night Carolientie, night Dedel en Night Scott. Deze personen hebben we nog niet
kunnen thuisbrengen. Niettemin kan de receptenverzameling aan de hand van de wèl
geïdentificeerde personen worden gelokaliseerd in adellijke en aanzienlijke
burgerkringen in en rond de provincie Utrecht rond het tweede kwart van de 18de
eeuw. + De in de recepten genoemde namen werpen licht op het sociale netwerk en
de kringen waarin het echtpaar Scott-Smissaert verkeerde en laten zien hoe de
uitwisseling van praktische culinaire en medische kennis in zijn werk ging.

3. ‘goede Huishouwsters’
Welke functie had de receptenverzameling, en wie maakte er concreet gebruik van?
In de eerste helft van de achttiende eeuw wordt er veel gediscussieerd over de taken
van de vrouw in het huishouden. + Van oudsher werd het als de plicht van een goede
huisvrouw beschouwd, zich tot in details om het huishouden te bekommeren. “Leert
braden na den eysch, leert sieden en het stoven / Leert fruyten in de pan, en backen
in den oven,” had Jacob Cats in 1625 in het leerdicht Het Houwelick pasgehuwde
vrouwen van alle standen voorgehouden. Ook al hadden aanzienlijke dames
huishoudelijk personeel in dienst, ze moesten zelf verstand hebben van koken, anders
konden ze het huishouden niet goed bestieren: “Het staet de vrouwen toe te trachten
om te weten / Hoe kock, en keucken-meyt haer quyten aan het eten.” Cats' vermaning
was dus ook bedoeld voor vrouwen van stand die aan het hoofd stonden van grote
huishoudens.
In de spectatoriale geschriften van de achttiende eeuw worden in deze Catsiaanse
geest verwijten gericht aan ‘weidsche dames’ die voor de huishoudelijke taken te
weinig belangstelling toonden. Justus van Effen houdt zijn lezeressen een idealiserend
voorbeeld voor als hij bij monde van de Spectator vertelt dat hij “in eene onzer
Landschappen, die 't meest van Adel overvloeid, (...) in verscheidene aanzienlyke
huizen, Moeders gezien had, die met hare adelyke dogters verzeld, en geholpen door
kameniers en dienstmaagden zig met vlyt en iever kweten, van 't geen, in 't opdoen
van't linden, de grootste handigheid, en zinnelykheid vereischt. Dat die zelfde Dames,
niet alleen nu en dan zig naar de Keuken begaven, om te zien, hoe zig alles daar
+ De Utrechtse herkomst blijkt ook uit het gebruik van de Utrechtse of Stichtse mingel als
maateenheid, vgl. nr. 18, 64, 106 en 163. Volgens de database van het Meertens Instituut
Oude Nederlandse maten en gewichten, gebaseerd op het gelijknamige boek van J.M. Verhoeff
(1982), bedroeg de mingel (of mengel) te Utrecht 0,85 liter
(http://www.meertens.knaw.nl/mgw/maat/37, geraadpleegd 19 juli 2015).
+ Zie Els Kloek: Vrouw des huizes, Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw.
Amsterdam, 2009, pp. 110-117.
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gedroeg, maar zelfs dikwils haar tedere handen aan 't werk sloegen, om een goede
schotel gereed te maken, en hare koks in hunne eigene kunst te onderwyzen.” +
In dezelfde toon presenteert het kookboek De Volmaakte Hollandse Keuken-Meid
(1745) zichzelf als geschreven door een “zeer deugdzaame Mevrouwe, van eene der
aanzienlykste geslachte in Holland, zynde gehuuwt geweest aan een onzer
voornaamste Staats-mannen (...) weetende hoe nuttig het was, haare Dogters tot
goede Huishouwsters te maaken, en om bequaame Keuken-Meiden te hebben.” +
Bij Jacob Cats, Justus van Effen en De Volmaakte Hollandse Keuken-Meid moeten
we er rekening mee houden dat zij binnen de contekst van een ideologisch getint
debat een ideaalbeeld presenteren. De receptenverzameling van Jacob Elias Scott
levert daarentegen als praktische gebruikstekst een aanwijzing dat er in de achttiende
eeuw in hoge kringen wel degelijk sprake was van bemoeienis met huishoudelijke
taken. De kookwerkzaamheden werden weliswaar grotendeels gedelegeerd aan koks
en keukenmeiden, maar het hoofd van de huishouding ‘schreef’ letterlijk voor hoe
de recepten door het keukenpersoneel moesten worden toebereid. In dit verband
opperen Stephanie Audenaert & Carine Goossens terecht het vermoeden dat “alle
dames van stand die hun huishouding runden als een manager avant-la-lettre of een
managerial mistress zo'n schriftje bijhielden” + Dat verklaart mede waarom in deze
tijd de voorname dames met hun receptenverzamelingen een opvallend groot aandeel
lijken te hebben in de productie van gedrukte kookboeken. +
De Heele goeje remedien, en Resepte om te koken te bakken en te Confijten zijn
echter niet opgeschreven door de vrouw des huizes, maar door haar echtgenoot. Dat
is wellicht een aanwijzing voor een harmonische verstandhouding tussen Jacob en
Isabella in het derde jaar van hun huwelijk. Of Scott als man een bijzondere
belangstelling voor koken had, kunnen we slechts gissen. Maar als typisch
vertegenwoordiger van een leisure class moet hij over genoeg vrije tijd beschikt
hebben om de ganzenveer voor een huiselijk project als dit ter hand hebben genomen.
+

Jacob schreef de recepten dus op, maar het was Isabella die in het huishouden de
touwtjes in handen. Dat blijkt uit het feit dat de titelpagina van haar hand is. Uit de
op het eerste gezicht hypercorrect aandoende distantievorm ‘de Heer’ in Mijn Man
de Heer Jacobus. Elias. Scott kunnen we wellicht concluderen dat het handschrift
bedoeld was om in handen van het keukenpersoneel te geven, dat tegenover de heer
des huizes een gepaste sociale afstand diende aan te houden.
+ Justus van Effen: De Hollandsche Spectator, Aflevering 17. Den 10. December 1731, p. 132.
+ Geciteerd naar de derde druk van 1752, p. *3r-v.
+ Stephanie Audenaert & Carine Goossens: ‘De smaak van zoet op Cortewale, Dessertcultuur
bij de families Goubau, Dormer en Bergeyck (eind zeventiende - begin twintigste eeuw)’,
in: Daniëlle de Vooght, Sofie Onghena en Peter Scholleirs (eds.): Van Pièce Montée tot Pêche
Meba: een geschiedenis van het betere nagerecht. Brussel, 2008., pp. 59-72, m.n. 61. Voor
de hoge burgerstand vinden we dezelfde observatie bij Johannes van Dam, Joop Witteveen:
Koks & Keukenmeiden, Amsterdamse kookboeken uit de Gastronomische Bibliotheek en de
Bibliotheek van de Universiteit an Amsterdam. Amsterdam, 2006, p. 84.
+ Zo ook zijn de recepten van de Schrandere Stichtse Keukenmeid van 1754 afgaande op de
titelpagina “vergadert en Opgeschreeven door EENE VOORNAME MEVROUWE”. Zie
voor andere voorbeelden Annie van 't Veer: Oud-Hollands Kookboek, Utrecht/Antwerpen,
1966, p. 113 en 133-134. Dergelijke auteursaanduidingen op titelpagina's en in voorwoorden
van kookboeken kunnen echter ook topisch karakter bezitten.
+ Scott hield zich in zijn vrije tijd ook bezig met numismatiek. Zijn naam wordt genoemd in
de lijst van ‘Namen der Heeren die ingetekend hebben’ op de Beschryving der Nederlandsche
Historipenningen van Gerard van Loon (vgl. deel 3, 1728, p. **2v). Hij had ingetekend op
een exemplaar van de luxe editie op groot papier.
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4. Scotts handschrift
Scott bezit een duidelijke en regelmatige hand van schrijven. Er zijn opvallend weinig
vlekken, doorhalingen en correcties:

Het regelmatige handschrift van Jacobus Elias Scott. Het recept bevat een enkele doorhaling in het
woord tafelbord, en de woorden ‘wel wat meer Eyeren’ lijken later in kleinere lettertjes te zijn
genoteerd.

Van de 183 keukenrecepten kunnen we er 145 op basis van het regelmatige handschrift
toeschrijven aan Scott (nr. 1-114, 135-164). Van de 174 remediën zijn dat er 166
(1-166). Scott heeft ook de meeste vellen van nummers voorzien en de registers voor
zijn rekening genomen. De recepten, die in het handschrift betrekkelijk willekeurig
door elkaar heen staan, zijn via deze voorafgaande alfabetische registers na te slaan.
Voor elke letter van het alfabet is in de registers een kolom van een halve bladzijde
gereserveerd. Scott heeft in deze kolommen de recepten genoteerd in de volgorde
waarin ze in de verzameling zijn opgenomen.

5. Andere handen
Jacob Elias Scott was niet de enige die het schrift met recepten heeft gevuld. Naast
het handschrift van Scott vinden we op de eerste pagina het handschrift van zijn
vrouw Isabella, die de receptenverzameling een decoratieve titel met parmantige
sierhaaltjes heeft gegeven, in de typografische vorm van een gelijkbenig trapezium.
Het schrift is wat ronder en iets minder vloeiend dan dat van ‘Mijn Man’:
Daarnaast zien we bijdrages van andere handen. In de meeste gevallen staan deze
latere aanvullingen ook in de registers vermeld, dan echter niet in Scotts handschrift.
Vanaf pagina 77 is de nummering van de receptenpagina's wellicht ook in een andere
hand genoteerd. Er zijn verschillende handen te onderscheiden. Zo zijn recepten
117-130 en 168 alsmede remedie 174 genoteerd in een krachtig en vloeiend zelfbewust
schrift met stevige halen en fraai krullende stelen aan de letter d.
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In het bovenstaande voorbeeld is het paginanummer 45 rechts boven van Scott zelf
afkomstig. Misschien heeft hij deze bladzijde bewust opengelaten voor aanvullingen
van anderen. Dat vermoeden wordt versterkt door de pagina's 60-63 van de recepten
en 37-38 van de remediën, die door Scott wel zijn genummerd, maar niet beschreven.
Een regelmatig handschrift vertonen ook de recepten 133-134, 166-167, 169-184
en de remediën 167-172 . Het is gekenmerkt door ontbrekende verbindingen tussen
de letters en door een voorkeur voor hoofdletters als V en W aan het begin van
woorden. Ter illustratie het begin van recept nr. 133 om een Oranje podding te make:

Geheel anders is de ductus van recept 132: Exelente spritse: Dit minder vloeiende
handschrift wordt ook aangetroffen in remedie 173 voor een kwade verslijmde maag
van night Carolientie, misschien is het wel haar eigen handschrift:

In de regel (niet altijd) zijn deze latere aanvullingen ook in het register verwerkt.
Onder de letter G zien we bijvoorbeeld in twee handen evenzovele latere aanvullingen
op de door Scott genoteerde recepten

In de verzameling als geheel zijn zo'n zeven handen te onderscheiden. + Ook in de
recepthandschriften van Joanna Teresia Goubau en en Marie Michon & Thérèse de
+ Naast Jacob Elias Scott (de recepten nr. 1-114, 135-164 en de remediën nr. 1-166) en Isabella
Smissaert (titelpagina) zijn dat: 1) recept 115; 2) recept 116 en remedie 173: ‘night Dedel’?);
3) de recepten 117-130, 168 en remedie 174; 4) recept 131; 5) recept 132, wellicht ook
remedie 173: ‘night Carolientie’?); 6) de recepten 133-134, 166-167, 169-184 en de remediën
167-172; 7) recept 165.
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Milly zijn in verschillende latere handen aanvullingen aangebracht. Het waren
collectief opgezette verzamelingen van culinaire kennis die lang meegingen in de
familie.

6. De recepten in groepen
In het handschrift staan de recepten tamelijk willekeurig gerangschikt, daarom worden
ze hieronder in thematich samenhangende groepen besproken. Van de recepten die
tussen vierkante haken vermeld staan ontbreken in het handschrift de bijbehorende
pagina's; de namen worden echter wel vermeld in het register, daarom moeten ook
deze recepten deel hebben uitgemaakt van de verzameling.

1. soepen en bouillons
52. Om boullon portatif te maken
56. om een soupe maigre te maken die Exelent is
68. een kalfs borst tot een soup
119. Om Consumé te maken
169. Kerrie soep
De groep van soepen en bouillons is klein, maar vertoont een grote verscheidenheid.
Recept 52 is voor een grote hoeveelheid vleesbouillon die op voorraad wordt
toebereid. De magere soep (56) is een groentebouillon die wordt aangedikt met brood.
Kalfsborst nr. 68 is een vleesgerecht in combinatie met een stevige maaltijdsoep met
eieren en brood; de magere consumé nr. 119 is daarentegen bedoeld voor “ijmand
die swak is”.

2. vleesgerechten
39. een bout a la braise
43. Om een speen varken in't sult te leggen
45. Om varkens metworst te maken
46. tot hooft vlees
55. geley van kalfsvlees
64. om een mergh podding te maaken
66. sosys de boulongne
72. swyn kop in te sulten
82. Vlees taart te backen
85. een podding op de vlees ketel
90. Om een Engelsche pasty te maken
91. gefarceerde Lamsbout a la poularde
94. Om een soete pasty te maken
98/99. een korst van een bruyne pastij/tot de spys van de bruyne pastykorst
107. ongepluckte vinken
109. Om een schapen bout te stoven seer goet
117. Een Galantine
118. Sausijs de Boulogne
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122. Om fricandaux te maken
170. om kalfskop als schilpad klaar te make
179. osse Bil in gelij
Er wordt gebruik gemaakt van kalfs-, varkens-, lams-, hammel- en ossenvlees. De
‘ongepluckte vincken’ van 107 zijn geen klaargemaakte zangvogels, maar een
achttiende-eeuwse variant van blinde vinken: kalfsgehakt opgerold met een plakje
spek. De zoetige vleespoddingen en -pasteien 64, 82, 85 en 94 staan nog in de traditie
van de laatmiddeleeuwse keuken.

3. gevogelte
41. Om patryse a la Dope te maken
73. een kalkoen a la dope rontom in gelij
92. om een poulet fricasse te maken
175. hoenders met Bottels

4. vlees èn gevogelte
37. Om consume te maken
38. Callekoen en Ragou
168. Recept om kerrie te maken
Recept 168 om kerrie te maken is een vleesgerecht met kip en kalfsgehakt dat op
smaak wordt gebracht met een kruidenmengsel van komijn, gember, koriander en
kurkuma, gefruit met gesneden uitjes. Daarbij wordt droge gekookte rijst geserveerd.
Het recept stamt van een andere hand dan die van Scott en is dus vermoedelijk ergens
na 1737 in het schrift genoteerd. Al is de precieze datering ongewis, toch kunnen we
spreken van een vroeg voorbeeld van een Europees currygerecht in Indische stijl,
wie weet misschien nog wel ouder dan het oudste Engelstalige recept, dat in 1747
wordt aangetroffen in het kookboek The Art of Cookery made Plain and Easy van
Hannah Glasse. + Glasse werkt in 1747 in haar recept “To make a curry the India
way” nog met gestoten peper, korianderzaad en zout, een kruidenmengsel dat nog
niet heel Indisch aandoet. In de tweede (1747) en derde (1748) editie blijft het recept
ongewijzigd. Pas in de vierde druk van 1751 worden kurkuma en gember toegevoegd,
de ingrediënten die we ook aantreffen in de verzameling van Smissaert-Scott. De
kurkuma verleende het gerecht een krachtige oranje-gele kleur, die het exotische
karakter onderstreepte.
Een ontwikkeling die de toebereiding van kerriegerechten vergemakkelijkte, was
de invoering van kerriepoeder. Dit product, een voor de Europese markt aangepaste
nabootsing van de zeer gevarieerde Indische masala’s, maakte het overbodig om
kruiden als koriander en kurkuma zelf te mengen. De oudst bekende vermelding van
+ Vgl. over dit eerste Engelse curry-recept Lizzie Colingham: Curry, A Tale of Cooks and
Conquerors. Oxford, 2006, p. 137 alsmede Stephanie R. Maroney: “To make a Curry the
India Way”: Tracking the Meaning of Curry Across Eighteenth-Century Communities’, in:
Food and Foodways 19 (2011), pp. 122-134.
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kant-en-klaar kerriepoeder in het Engels stamt uit het jaar 1784: een advertentie in
The Morning Herald and Daily Advertiser voor het “invaluable rich ingredient called
curry powder.” In dit opzicht is recept 169 voor Kerrie soep intrigerend, want ook
hierin wordt gewag gemaakt van “4 leepels poeder van kerrie”.
Helaas is ook dit recept lastig te dateren. Recept 169 is in een andere hand onder
recept 168 genoteerd, zodat we hier twee kerriegerechten op een bladzijde verzameld
vinden, waarvan het onderste van jongere datum is. De relatieve datering is duidelijk:
recept 168 is met zijn afwijkende hand later genoteerd dan Scotts recepten van 1737,
en recept 169 is op zijn beurt jonger dan recept 168. De absolute datering is vooralsnog
ongewis. Als de kerrierecepten kort na 1737 aan de verzameling zijn toegevoegd,
zijn ze ook Europees gezien heel bijzonder. Maar het is even goed mogelijk dat de
receptenverzameling enkele generaties lang in de familie is gebleven, en dat deze
recepten in de negentiende eeuw zijn opgeschreven.

5. ingewanden
42. Lever beulingen
47. Om rolle te maken
48. Lever beulingen van Mama
104. nier koeckjes

6. hertengewei
36. Geley van hartshoorn
Alle delen van het dier worden verwerkt en gegeten, in recept 47 de pens, en ook
van hertengeweien werd gelei gemaakt (36). De hartig-zoete nierkoekjes van recept
104, die met suiker en krenten in hun eigen vet worden gefruit, doen denken aan de
eerder genoemde traditioneel-zoete vleespuddingen.

7. visgerechten
35. Om carper blauw te stoven of kooken
121. Om Snoek te stooven die Exellent is
123. Om Carper te Braaden met een apetissante Saus
171. om smoeder vis te make

8. schaal- en schelpdieren
31. Om kreeften te farceren
86. om Oesters wel te stoven
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120. Om kreeften te farceeren
Betrekkelijk gering in aantal zijn in de verzameling de gerechten op basis van vis,
schaal- en schelpdieren. De twee uitvoerige recepten voor gefarceerde kreeft verraden
in hun verfijnde gedetailleerdheid de lekkerbek. Het zijn typische recepten uit de
welgestelde keuken.

9. eiergerechten
4. Om choes te maken
16. Om gierste struyf te backen
17. Om dorse struyven te backen
59. om krul struyve te backen
75. baingnees te backen
76. om kruysbesse struyf te backen
95. Om een eyer koeck te backen
105. Om eyer kaasjes te maken
125. Om Water room te maken
126. Recept om schulpe te bakken
176. om Jaune manger te make
Van oudsher worden er door de burgerij veel eieren gegeten. Waarschijnlijk hield
het echtpaar Scott-Smissaert op Welgelegen eigen kippen. Een struif lijkt veel op
wat wij tegenwoordig een omelet noemen. Ook elders in de receptenverzameling
wordt overvloedig gebruik gemaakt van eieren en eiwit.

10. brij
61. Om boukende bry te kooken
87. een garste pap voor een sieke
Twee eenvoudige recepten voor pap van boekweit en gerst die met water worden
opgekookt, waarbij aan de gerstepap ‘voor een sieke’ een eierdooier, suiker en naar
keuze van de patiënt wat rozenwater of wijn worden toegevoegd.

11. meelgerechten
172. om makarony klaar te maake
173. op een ander manier
De twee macaronigerechten laten zien dat deze Italiaanse noedelsoort rond 1737 al
in Nederland was geïntroduceerd. In 1660 had Isaack Beneditto Fuine van Savoyen
een octrooi verkregen voor een product ‘bestaende in een specie dat van Blom
gemaeckt wert, ende in Italien seer veel gebruyckt, genaempt fideli en macarony,
[...] zynde specie dat Jaer en dagh goet blyft, ende alhier te lande noyt gezien nochte
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gebruyckt is geweest.” + Dankzij een opmerking van Chomel in zijn Algemeen
huishoudelijk-, natuur-, zedekundig en konstwoordenboek weten we dat macaroni
ruim een eeuw later, in 1778, in Nederland in de winkel verkrijgbaar was: “Macaroni,
zijn een soort van Noedels, die van Rijsten-meel, of ook van het beste
Weiten-bloemmeel gemaakt worden, zijnde rond, van ongeveer een penneschagts
dikte en drie duimen lengte; men vind ze bij de Italianen en Drogisten.” Over de
tussenliggende geschiedenis van het nieuwe product in Nederland was tot dusver
niets bekend. De vindplaats bij Scott is weliswaar in een latere hand, maar vormt
mogelijkerwijs toch een aanwijzing dat macaroni al in de eerste helft van de achttiende
eeuw in Nederland op het menu stond, althans bij de elite. Het eerste recept, in melk
gekookte macaroni met suiker, kaneel en boter, herinnert ons aan de traditionele
rijstebrij; het tweede recept is van alle tijden: de macaroni wordt in kalfsbouillon
gekookt en gaat vervolgens met wat boter en oude kaas erop de oven in totdat “het
wat couleur krygt”.

12. groente
50. om Champingons in te leggen
51. Om augurckjes in te leggen
54. om boome van aartisocke in te maken
67. Om Chalotte in te leggen
70. atia van juffrou Schade
78. om Ertjes op syn frans te stoven
108. om chalotten in te leggen
De meeste groenterecepten draaien om het conserveren van de gewassen. Recept 70
voor atia is voor ‘allerley soorte van groentens die heel ruym en halfgaar gekoockt
moeten werden en dan warm ingeleyt tussen jeder laagh wat sout' en die vervolgens
met kruiden in azijn worden gelegd. Het woord atia, in de achttiende eeuw ook
gespeld als asia of assia, kennen we in het moderne Nederlands als atjar: ingelegd
zuur.

13. sauzen
110. Om een bruyne Carbenade saus te maken
167. de Sauß
De verzameling bevat slechts twee afzonderlijke sausrecepten (waarvan nr. 167
bovendien een eenheid vormt met het voorgaande recept 166), maar ook elders in
de verzameling worden voor sauzen aanwijzingen gegeven, zie de nrs. 31, 72, 90,
120, 121, 122, 123, 175 en 178.

14. poddingen
+ Geciteerd naar Ewoud Sanders: Woorden met een verhaal. Amsterdam/Rotterdam 2004, p.
76.
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1. Om een gekookte Podding te maken
2. Om een podding te backen
8. een andre gekoockte podding
23. Om een goede beschuyt podding te backen
26. Kilgri podding
27. Om een gekoockte podding te maken van tante van Sandenburg
29. Om klyne poddingjes te backen
88. een podding in water gekoockt
124. Roggenbroods Podding
131. Een podding om in een klyne tullebant Te bakken
133. Recept om een Oranje podding te make
134. om een podding te Bakke
166. een Engelse podding
178. Wortel podding
Onder een podding wordt niet de zoete pudding verstaan die wij tegenwoordig als
nagerecht tot ons nemen, maar een beslag van meel of fijngemaakt brood dat met
melk, eieren, vet en kruiden in een doek of zak wordt gekookt (1, 8, 26, 88, 124).
Daarnaast zijn er ook poddingen die worden gebakken (2, 23, 29, 131). Bij recept
134 zijn beide toebereidingswijzen mogelijk: “[in] een vorm gedaan en late Bakke
of in een doek gedaan en 2 ure late koke”. Recept 166 en 178 worden in een vorm
in water gekookt.

De titelgravure van De verstandige kock (1667) toont een grote keuken met open
haard, uitgerust met koperen ketel en braadspitten voor vlees en gevogelte. Rechts
naast de haard is een bakoven te zien, links een gemetseld fornuis. Met het fornuis
kon de hitte van het vuur goed worden geregeld. De verstandige kock geeft
gedetailleerde aanwijzingen voor het bouwen en vermeldt: “Sommige die groote
Huyshoudinge hebben, maken de forme van het Forneys so groot, dat er 4 of meer
Potten of Schotelen te gelijck op konnen kooken of stooven.”

15. gelei van vruchten
114. Exelente ongekoockte Geley van Aalbessen
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129. Orange Geleij
130. Exellente Geleij van Aalbessen van tante van Sandenborg
138. Geley van appelen
144. geley van barbarissen
145. geley van Aalbessen op een Extraordinaire manier
149. Geley van Aalbessen
150. ongekoockte Geley van Aalbessen
[geley van appelen]

16. geconfijte gerechten
127. Recept om Note te confijten
139. pruymen te confyten
140. om halve queen te confyten
142. een ander om queen pensjes te confyten
143. een ander dito
146. om note te Confyten
148. abricose met schellen droogh te confyten
153. om druyve te confyten
157. om Mourelle te Confyten
158. om abricose te Confyten
159. om mourelle te confijten
160. Om oranges heet te confyten
162. om quee pensjes te Confyten
163. om marmelade te maken
164. om witte pruymen te confyten
[note wit te confyten]
[noten swart te confyten]
[barbarisse te Confyten]
[druyven nogh beter te confyten]

17. andere kleine lekkernijen van vruchten
136. om queepensjes te maken
141. queen pensjes
147. past van abricose
151. abricose past
152. abricose om te droogen
154. pruymen van damast
155. Orangie snippers
161. Om vrughten met steenen in brandewyn te leggen
[orangie suyker op borde]
[citroen siroop]
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Voor het verwerken van vruchten tot jam en andere zoetigheden worden met name
in het laatste gedeelte van de verzameling tal van recepten gegeven. Opvallend zijn
de talrijke recepten met het woord gelei in de titel. Het inleggen van vlees in gelei
(vgl. ook 21, 82, 93) of het koken van vruchten tot gelei was allereerst een methode
om de voedselvoorraden te conserveren.
Confituren, in suiker geconserveerde vruchten, raken in de achttiende eeuw als
lekkernij in de mode. In de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) wordt
een theevisite te Rotterdam beschreven “Naauwlyks was de Thee ter zyden, of de
jonge juffrouw kwam met een groot vierkant zilver blad, opgevult met Confituren;
dat blad werdt opgevolgt door een nog groter; tot eene aanmerkelyke hoogte met
allerlei fyne gebakjes opgestapelt.” Op de titelpagina's van achtiende-eeuwse
kookboeken worden confituren afzonderlijk vermeld +, en zo ook zijn de recepten
van het echtpaar Scott-Smissaert blijkens de titel bedoeld ‘om te koken te bakken en
te Confijten’.
De vruchten worden in een zoete siroop van eigen sap gekookt, en vervolgens ‘in
platte potjes’ (158) of ‘in een posselyne schootel’ (159) gedaan en met de siroop
overgoten. Bij de droge confitures (148) worden de in hun geheel gekookte vruchten
gedroogd door ze op een zeef te laten uitdruipen. Natte confitures worden blijkens
recept 130 in ‘de potjes’ (recept 130) gevuld. De met twee recepten
vertegenwoordigde pasta van abrikozen (147, 151) wordt in ‘blickjes’ en ‘vormpjes
of glasen’ geschept om af te koelen. Waarschijnlijk werd de pasta in deze vormpjes
bij de thee geserveerd.
De negentien confiturerecepten staan in het handschrift dicht bijeen en vormen
samen met de andere recepten waarin vruchten worden verwerkt, een samenhangende
grotere groep, die de receptenverzameling een zoet-fruitige noot geeft .

18. suikersnoepjes met sinaasappelsmaak
30. Om orangie tabblettes te maken
Ingekookte suikersiroop wordt met klein gesneden sinaasappelbloesem gearomatiseerd
en in ‘pampere huysjes’ (papieren vormpjes) gegoten om af te koelen. Intrigerend
is de toevoeging “men magh niet spreeken voor dat de tablettes bedaart zyn”. Dat
lijkt op bijgeloof, maar het zal ermee te maken hebben dat de tabletten een tijdje lang
rustig moesten blijven staan. De Nieuwe, welervarene Utrechtse Keuken-meid (1771)
zegt althans bij haar recept voor Oranje-Bloessem-tabletten: “daar moet geen wind
of togt zyn, ter plaatze daar de tabletten gemaakt worden.” +

19. taarten
3. Om een goede Amandeltaart te backen
5. Om kervel taart te backen
9. Om Citroen taart te backen
+ Voorbeelden bij Annie van 't Veer: Oud-Hollands kookboek. Utrecht/Antwerpen, 1966, p.
123. De cursivering in het navolgende citaat is van mijn hand.
+ Geciteerd naar de facsimile-editie De Nieuwe Welervarene Utrechtse Keuken-meid. Tweede
druk. Utrecht, 2008, p. 215.
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10. Om een goeye Amandel taart te maken
11. Amandel taart met booter
19. Om Citroen taart te maken
20. een Exelente citroen taart
25. Om boter taart te maken
40. Reyst taart
62. om appel taart te backen
96. Karse taart
97. Orange taart
93. Om Citroen taart te backen
111. Om Orange taart van de juffrowen van den Bosch
177. een Citroen Taart
180. Taart a La Glace
181. andere manier
De taarten zijn vertegenwoordigd met zeventien recepten, veelal met citrusvruchten
of amandelen. Taart a La Glace is anders dan de naam doet vermoeden geen ijstaart,
maar eerder een open rijstevlaai met citroensmaak. In een aantal recepten wordt
gebruik gemaakt van een taartpan, een pan die op het fornuis of in de haard werd
geplaatst en voorzien was van een deksel waarin gloeiende kooltjes konden worden
gelegd, zodat het baksel ook hitte van boven kreeg (vgl. de recepten 4, 9, 15, 19, 22,
23, 31, 58, 80, 112, 120, 181, 182, alsmede remedie nr. 5).

20. wafels en pannekoeken
6. Om Wafelen te beslaan
7. Manier om deselve te beslaan
28. Om Oblie te backen van de vrouw van de Parck
49. wafelen uyt de sack
69. Wafelen van tante van sandenburg
71. Caneel Wafeltjes
77. om Gooyse pannekoecken te backen
115. dunne pannekoeken

21. koekjes en ander klein bakwerk
15. Om engelsche keexs te backen
21. Om griffioeltjes te maken
22. Om romanquins te bakken
24. Om kervel koeckjes te backen
32. Appelkoeckjes
33. Roode letters
57. Om treghter koeckjes te backen
58. Om suykerkoeckjes te backen
63. om een Crokkande te maken
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74. Kervel koeckjes
79. Om Sitroen brootjes te backen
80. Om marsepyn te backen
81. Amandel brood
83. om aalbesse koeckjes te backen
100. Om sprissen te maken
112. Om suijker koeckjes te maken
128. Recept Om Sneeuw-ballen te bakken
132. Exelente Spritse
156. frambose koeckjes
165. om Prouwelen te bakken
182. om karliene koekjes te bakke
[om roode Aalbesse koeckjes te maken]
De taarten, pannekoeken, wafels, koekjes en ander bakwerk vormen met in totaal 49
recepten na de fruittoebereidingen het tweede grote zoete zwaartepunt van de culinaire
verzameling. Uit recept 33 voor Roode letters wordt duidelijk dat er voor klein
bakwerk gebruik werd gemaakt van de warmte in de oven die overblijft na het bakken
van het brood: ‘setse in de ooven te backen als het brood daar uyt komt’. Zo ook
worden koekjes blijkens recept 38 gebakken “in een lauwe ooven of taarte pan”.
Een bijzonder lange bereidingstijd heeft recept 81 voor amandelbrood: de
ingrediënten moesten worden “geklopt wel dry uuren sonder stil te laate staan”. Ook
in recept 2 voor amandeltaart moeten de benodigde 14 eieren “een uur wegh” worden
geroerd. We mogen vermoeden dat het hoofd van het huishouden deze werkjes aan
de kok of keukenmeid overliet.

22. vla, crème, zoete pap
12. Om citroen vlade te maaken
13. Om Creme foitte te maken
14. Om Citroen pap te maken
18. Om blamange te maken
84. Om aalbessen vlade te maken
101. Om citroen vlade te maken
102. Om een Appel vlade te maken
103. Om melck vlade te maken
106. Om amandel pap te maken
116. Creme velouter van nigt Dedel
135. creme Brulee'
174. nokke
183. om room vlaa te make
Voor nagerechten biedt de verzameling dertien smakelijke recepten. De crème brûlée
(135) wordt op de volgende manier van een bruin caramelkorstje voorzien: “neemt
dan een eijsere schop maakt hem gloejend heet en hout hem daar over tot dat het
bruijn is”. De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid geeft een andere manier: “van
boven met een taartte-dekzel met wat vuur daar op toegedekt, tot het bruin wordt”,
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maar ook deze gedrukte bron kent de methode met de schop: “of anders neemt men
een asschop die gloeijende heet is, en die houd men'er over.” +

23. dranken
34. Om Amandel melck te maken
44. Om orsade te maken
53. om Zeeuwse Candeel te kooken
60. orsade nogh beter
65. om Celibat te maken
89. Om celibat te maken
[orsade]
113. Recept om queen wyn te maken
137. om mee te kooken
Van de negen drankrecepten zijn er drie voor orsade oftewel orgeade, een limonade
bereid uit gestoten amandelen en citroenschil. Celibat is een drankje van wijn en
melk of room, met suiker en citroenschil. Kandeel is “een zekere aangenaame,
verkwikkende en versterkende drank of soep van wijn, enz., die zeer dienstig is voor
zwakke, zieke of ziek-geweeste Menschen, en wel inzonderheid voor Kraamvrouwen.”
+
Net als de kweeënwijn is deze aan de zoete kant, evenals de mede (137), waarvan
de ingrediënten van het recept (80 mingelen water, 100 pond honing en indien gewenst
40 pond zwarte bessen) zo’n 150 liter honingdrank opleveren.

7. De remedien in groepen
Dat ook geneeskundige recepten deel uitmaken van de verzameling van Jacobus
Elias Scott, behoeft geen verbazing te wekken. Sinds de klassieke oudheid hielden
artsen zich bezig met voeding en dieetleer, hierbij ondersteund door de humeurenof temperamentenleer. In het Nederlandse taalgebied hadden vroegmoderne
geneesheren als Carolus Battus, Johan van Beverwyck en Stephanus Blankaart veel
gepubliceerd over voedingsleer, en in hun voetspoor zijn in gedrukte kookboeken
allerlei medische adviezen en geneeskundige recepten opgenomen. Zo bevat De
volmaakte Hollandse keuken-meid een hoofdstuk met ‘eenige verkwikkende en
hertsterkende dranken’ en ‘veele schoone Huismiddelen’. +
Ook als zelfstandig genre kenden farmaceutische compendia rond 1700 een lange
traditie. Gedrukte en handgeschreven geneeskundige receptenboeken fungeerden al
eeuwen als naslagwerken, niet alleen voor professionele beoefenaars van de
geneeskunde en apothekers, maar ook voor leken die aan zelfmedicatie deden. Deze
bronnen zijn van belang als men wil bestuderen hoe nieuwe medische inzichten in
de samenleving verbreid raakten en zich vermengen met traditionele zienswijzen en
+ De volmaakte Hollandsche keuken-meid. Derde druk Amsterdam, 1752, p. 97.
+ Aldus de omschrijving van Catharina Zierikhoven: Volkoomen Neerlandsch Kookkundig
Woordenboek Voorgesteld in de Friesche Keukenmeid en Verstandige Huishoudster (...).
Leeuwarden, 1772, s.v. Candeel.
+ De volmaakte Hollandsche keuken-meid. Derde druk Amsterdam, 1752, IV. Hoofdstuk. Ook
de geschreven receptenverzamelingen van van Joanna Teresia Goubau en Marie Michon &
Thérèse de Milly bevatten geneeskundige recepten en allerlei huismiddeltjes.
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praktijken. + Onder de remediën vallen twee recepten op die op het eerste gezicht
eerder culinair van aard zijn:
99. om Chocolaet te doen maken
174: Recept om kerrie te kooken
In de achtiende eeuw zijn recepten voor chocola nog een zeldzaamheid. Het recept
van Jacob Elias Scott, dat als ingrediënten cacao, suiker, kaneel en banille (= vanille)
vermeldt, vertoont enige overeenkomst met een recept dat wordt aangetroffen in het
handgeschreven receptenboekje van de Antwerpse Joanna Teresia Goubau
(1710-1781): “om chocola te maken voor hondert pont mouter [= moet er] sijn 80
pont caucau 46 pont suijker 1 pont kaneel een vierendiel sallamonis.” + In Goubaus
recept zijn de hoeveelheden echter veel groter en wordt er geen vanille genomen,
maar sallamon, d.w.z. sal ammoniacum oftewel salmiak. De Antwerpse chocola
moet een ietwat zoutige smaak hebben gehad.
Dat bij de remediën een recept voor chocola is opgenomen, vormt een aanwijzing
dat deze niet alleen werd genuttigd als lekkernij, maar ook vanwege geneeskrachtige
eigenschappen. Remedie 174 om kerrie te kooken stemt woordelijk vrijwel overeen
met recept 168 om kerrie te maken en is ofwel per ongeluk nog eens bij de remedien
beland, of vanwege de geneeskundige ‘hitte’-werking ook aldaar opgenomen.
Een eigen groepje vormen huishoudelijke middelen zonder medische toepassing.
Naast drie recepten voor schrijfinkt zijn dat een recept voor lijm ‘om gebrooken
posselyn [porcelein] te maken’ en een aanwijzing voor het invetten van nieuw
paardentuig:
63. om gebrooken posselyn te maken
129. Om nieuwe tuygen te smeeren
135. om goede inckt te maken
136. inckt op een andre manier te maken
168. om een Exelente Swarten inkt te maake van Oom van Sandenburg
Ook diergeneeskundige recepten maken deel uit van de verzameling. Voor het welzijn
van dieren (die ongetwijfeld werden gehouden op landgoed Welgelegen) worden de
volgende recepten verstrekt:
79. om een salf te maken voor alderley quetsuuren en geswellen van beesten
119. voor schurfde schaapen en honden
120. remedie voor schurfde honden en andre beesten
124. voor droesende paarden
125. een seer goede hoorn salf voor de paarden
126. voor de mock van de paarde is goet voor een mensch als de roos heeft een
doeck daar inne nat gemaackt en daar de roos heeft opgeleyt
127. om een paard dat blindt geworden is te genesen
128. Voor de kugh of hoest van paarden
134. voor quade seere van alderly beesten
+ Over deze traditie en over de waarde van deze compendia voor de studie van medische
praktijken en volksgeneeskunde zie Goffe Jensma en Mart van Lieburg: Het ‘doktersboek’
van Douwe Ales, De medische aantekeningen van een Friese boer uit 1699. Rotterdam, 2011,
pp. 59-64.
+ Stefanie Audenaert & Carine Goossens: ‘De smaak van zoet op Cortewale, Dessertcultuur
bij de families Goubau, Dormer en Bergeyck (eind zeventiende - begin twintigste eeuw)’,
in: Daniëlle de Vooght, Sofie Onghena en Peter Scholleirs (eds.): Van Pièce Montée tot Pêche
Meba: een geschiedenis van het betere nagerecht. Brussel, 2008., pp. 59-72.
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169. voor t'Schurft van de Schapen
Andere recepten zijn minder diervriendelijk. Tegen bleekheid “neemt jonge swaluwe
die nogh geen veeren en hebben pulvriseert die en neemt daar dan omtrent een lepel
vol van in in warm bier.” (20). Een middeltje voor de ogen luidt: “een duyf de kop
afgetrocken, en het bloet soo warm laate druypen in soete melck dan daar van in de
oogen gedaan en mede gebet en ook met een dun doeckje daar op geleyt” (55). Ter
bestrijding van epileptische aanvallen wordt gebruik gemaakt van “dry harten van
jonge Rygers levendig uyt het lyf gesneden.” (40).
Net als de recepten staan de remediën in het handschrift in een willekeurig
aandoende volgorde. Medicijnen voor zware ziektes als scheurbuik en hondsdolheid
staan naast middeltjes tegen hoofdpijn en winterhanden. Daarnaast vinden we
huismiddeltjes zonder therapeutische werking, die we tegenwoordig eerder onder
drogisterijproducten of kosmetische verzorgingsmiddelen zouden rangschikken. In
het onderstaande overzicht staan de recepten zoveel mogelijk naar indicatie geordend,
d.w.z. naar de aard van een klacht waarvoor het receptenboek ‘remedie’ geeft.

1. huidziekten
29. Om exteroogen te verdryven
31. pate om de hande te wassen
33. voor kenen in hande of seere tepels
39. om pomade te maken voor de lippen
45. voor uytwendige Ambyen
46. pate voor de handen van neef bourcet
48. een salf voor bloet sweeren
51. een plaister voor jema[n]d die lang bedlegerig is om't lyf niet deur te leggen
van night boudaan
58. Remedie voor winterhanden
60. om lippe Pomade te maken
90. pap om alle sweeren te doen rypen
91. swarte balsem voor Ambyen
94. voor Ambyen van Doctor Marchal
95. nogh voor Ambyen
105. voor de roos en om alle inflamatie weg te nemen
106. om bloet sweeren te genesen
108. salve om het schurft te genesen
153. voor de Roos
161. paste damande pour les mains van Milaidy van Atloone
167. voor kliere aan den hals
Twintig van de in totaal 174 middelen zijn ter behandeling van huidaandoeningen.
Het gaat om uiteenlopende kwalen als eksterogen (31), aambeien (45, 91, 94, 95),
decubitus (51), zweren (48, 90), schurft (108) en roos (153). Daarnaast zijn er ook
middeltjes tegen winterhanden (58), huidkloven (33) en droge lippen (39, 60).
Remedie 31 pate om de handen te wassen bevat als ingrediënten walschot
(spermaceti) en eigeel, vettige substanties die in moderne ogen weinig geschikt zijn
om de handen te wassen. In dit recept komt een vroegmoderne opvatting van reinheid
naar voren. Voor het reinigen van het lichaam werd geen water en zeep gebruikt; het
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ideaal was een zachte, glanzende huid, die werd geparfumeerd om de lichaamsgeur
te onderdrukken. + In remedie 161, die een duidelijke overeenkomst vertoont met nr.
31, wordt daartoe gebruik gemaakt van kamfer.

2. gebitsverzorging; mond- en tandziekten
4. opiat pour les dants.
5. om tand poeder te maken die admirabel is
30. voor tandpeyn en sinkingen
87. voor't blauw schuyt
101. scheurbuyck in de mond te genesen voor losse tanden vast te doen werden
en voor bedurve tandvlees
110. tandt vlees
111. voor een quade mond
112. tandvlees
114. voor de tanden
115. de tanden vast te doen worden die los zyn
147. blauw schuyt in de mondt
150. voor't blauw schuyt seer souverain
166. Mondt Water van doctor Mouton
Tien recepten zijn bedoeld voor de verzorging van mond en gebit. Weliswaar is
scheurbuik (scorbutus) een algemene ziekte, maar deze manifesteert zich vooral in
de mond, door een stinkende adem, losrakende tanden en een blauwe of zwarte
verkleuring van het tandvlees (blauwschuit, zie 87, 101, 147, 150. 166).
In remedie 30 voor tandpeyn en sinckingen manifesteert zich de aloude
humores-leer. Volgens de medische opvatting van die tijd werd kiespijn veroorzaakt
door ‘eenige insinckinge van koude humeuren in hare wortelen’ +Om het door de
koude vochten verstoorde evenwicht te herstellen werd er dan ook gewerkt met
warmte: barnsteen en lavendel werden in een klein koolvuurtje verbrand; de damp
werd via een trechter in het oor geleid, dat met een stukje wol werd afgesloten.
Vervolgens doet men een warme doek op het hoofd, en neemt men in de mond warm
gemaakte brandewijn met zout.

3. koorts
16. voor binne koorsen
56. Recept voor koortsen
68. voor koors en sprouw
81. Remedie voor alle soorte van koorsen en bysonder derdedag
+ Vgl. Manuel Frey: Der reinliche Bürger, Entstehung und Verbreitug bürgerlcher Tugenden
in Deutschland, 1760-1860. Göttingen, 1997, p. 69.
+ Jacques Guillemeau/Johannes Verbrugge: Hondert en dertien gebreken en genesinge der
oogen. Nevens een kleyne beschrijvinge der tanden. Amsterdam, 1678, p. 231. Zo ook spreekt
Carolus Battus van de “Tantsweer die veroorsaeckt gemeynlijck uyt eenige insinckinge van
koude humeuren in de wortels der Tanden”. (Hant-boeck der Chrirugyen (...). Amsterdam
1653, p.135)

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

84. om te sweeten
96. purgatie voor de koors
98. aangename koel dranck
130. voor de koorts van doctor hanedoes
Koorts werd niet als een heilzaam symptoom beschouwd, maar als een afzonderlijke
ziekte, die diende te worden bestreden. Er werden verschillende soorten koorts
onderscheiden, zoals de inwendige koorts (16) en de derdedaagse koorts (81),
waarmee malaria is bedoeld, die rond 1700 in onze contreinen nog een endemische
ziekte was.

4. oogaandoeningen
27. een heel goed oogh water
47. een goede pap om op de Oogen te leggen alsse geanflameert zyn en heel
root om de brand uyt te trecken
55. Voor defluctie op de Oogen
74. Wonderlyk water om't gesight dat door sieckten ofte enig accident gekrenckt
ofte verlooren is weder te krygen
102. pap voor geanflameerde oogen
113. gesight
123. voor geamflameerde Oogen die brandig zyn van Mev douglas
171. voor Geanflameerde Ooge een Exelente remedie
Van de acht oogheelkundige middelen zijn er vier tegen ontstoken ogen. Remedie
74 is een middel met een verhaal: tijdens het concilie te Ferrara in 1438 zou de keizer
van Constantinopel persoonlijk baat hebben gehad bij dit ‘wonderlyck water’, dat
hem was voorgeschreven door een vergadering van de ‘voornaamste en geleerste
medicyns van italien’.

5. KNO-ziekten
17. voor een quade keel
25. een heel goede remedie voor de hoest
32. een Exelente conserf voor de hoest
36. voor een quade keel
70. een remedie voor't gehoor
72. voor de Dovigheyt
73. nogh een ander
97. Siroop voor de hoest
144. voor een quade of sweerende keel
163. borst dranck voor de hoest
Van de tien middelen zijn er zeven bedoeld ter behandeling van aandoeningen van
de ademhalingswegen (17, 25, 32, 36, 97, 144, 163). In de meeste gevallen gaat het
om drankjes tegen hoest en heesheid. Bij recept 36 voor een quade keel moet de
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patient ‘onder een laken sitten met het aangesight boven de geoopende pot om de
waassem te ontfangen’. Afwijkend is ook de behandelingswijze bij remedie 144 voor
een quade of sweerende keel: “vyf a ses slecken tussen doeckjes gelegt en soo buyten
tegens de keel gedaan de slacken sullen smelten en in korten een groote verlighting
geven”. Ook dit middel staat in de traditie van de leer der humores: de koude slakken
dienden om de te warme keel af te koelen.
Bij de drie middelen tegen doofheid wordt daarentegen met warmte gewerkt, of
het nu gaat om warme olie gemaakt van een paling die samen met diverse kruiden
in een pot is verhit (70), om damp van verhitte olijfolie die in het oor wordt geleid
(72) of om een wittebrood vers uit de oven dat met brandewijn op het oor wordt
gelegd tot het is afgekoeld (73).

6. borstkwalen
2. Secreet Recept voor een borst plaaster.
41. voor een quade en benaude borst
76. Recept voor pleuris
89. voor een benaude borst & long sieckte
131. long sieckten en tering als sware hoest
148. plaister voor een benaude borst
155. voor de pleuris en goet bevonde van tante van Sandenb.
Genoemd worden de ziektes pleuris (pleuritis) en tering (tuberculose). Bij algemene
benamingen als long sieckte en quade of benaude borst is het moeilijker een diagnose
aan de klacht te verbinden.
In tegenstelling tot de middelen voor inwendig gebruik (41, 89, 131) waren de
pleisters (2, 148, 155) voor uitwendig gebruik bedoeld. Tegenwoordig zouden we
eerder spreken van een zalf (die met papier of een doekje werd toegediend).
Bij remedie 76 Recept voor pleuris wordt “henghste dreck in een pop + gedaan op
een kan ouwe Rinse weyn en wat laate staan trecken en't nat gebruyckt”. Dit middel
staat evenals remedie nr. 88 in de traditie van de zgn. drekapotheek, waarin menselijke
en dierlijke excrementen werden gebruikt voor medische toepassingen. De benaming
gaat terug op het populaire geschrift Die Heylsame Dreckapotheke (1696) van de
Duitse arts en geleerde Christian Franz Paullini. In Nederland raakte deze
geneeskundige werkwijze o.m. bekend door de Chirurgyns Scheepskist van Johannes
Verbrugge, waaraan een farmaceutische verhandeling was toegevoegd over de
‘Drecken, en andere verachtelijcke dingen meer, nochtans yder een seer dienstigh’.
+

+ Met pop is hier een linnen zakje bedoeld, vgl. N. Chomel: Algemeen huishoudelijk-, natuur-,
zedekundig- en konst-woordenboek 4 (Leiden [etc.] 1771), p. 2298: “Nodulus; Nodus; een
Popje of Zakje; hier door word in de Geneeskunde verstaan, een zakje van fijn Lijnwaat (…),
waarin men eenige kruiden, wortelen en andere dingen gedaan heeft, welke tegen deeze of
geene ziekte dienstig bevonden zijn, om dezelve aldus in een bekwame hoeveelheid wijn,
bier, of eenig ander vogt, daar men het zakje inhangt, te laaten trekken, en er aldus de kragt
uit te haalen.”
+ Johannis Verbrugge: Chirurgyns Scheeps-Kist. Zijnde een Catalogus oft Lyste der
Medicamenten, die yder Chirurgijn naar Oost- of West-Indien gemeenlick mede-voert. Als
noch achter aen eenige Sieckten op soodanige Reysen veel voor-vallende, by-gevoeght.
Amsterdam, 1723, pp. 62-71.
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7. maag-darm-leverziekten
10. om maagh water te maken
38. Elixer voor de maagh
66. voor de roode loop
78. Elixer Proprietatis paracelsus hoe moet maken
107. voor roode loop
117. voor de loop.
138. voor de gelue
139. is nogh goet voor de gelue
151. voor de Gelue
157. voor alle soorte van loopen
158. remedie voor de loop soo roode als andre van tante van sandenburg
160. voor de maagh seer Exelent
162. tinctuera martis aperientis cum vino senario preparato
164. Exelent maag water van Night Scott
165. Clisteer voor de roode loop
173. voor een kwade verslijmde maag van night Carolientie
Maar liefst veertien van de zeventien recepten van deze groep zijn gewijd aan maagen darmklachten. Naast maagklachten (10, 38, 160, 164, 173) vormde ook de rode
loop een ersntig probleem (66, 107, 157, 158, 165). Bloedige ontlasting is een
symptoom van dysenterie. Hiervoor werd middel 165 Clisteer voor de rode loop via
de endeldarm toegediend.
In de drie recepten tegen geelzucht (gelue, 138, 139, 151) worden stinkende gouwe,
saffraan, paardebloemen en sinaasappelen aangetroffen. Met hun gele kleur passen
deze ingrediënten bij de traditionele simile-magie oftewel signaturenleer, waarin
geneeskundige werking werd toegeschreven aan overeenkomsten tussen middel en
kwaal.

8. blaasziekten
12. pillen voor't graveel
13. voor opstopping van't water
49. een tisane voor't Graveel
80. Recept voor't Graveel
83. opstopping van't water
116. Het vermaarde recept tegens het graveel van dr. beverwyk
132. Nitri fixum voor't Graveel van freere jaques
141. voor't Graveel
142. ander dito
143. voor't graveel om op de lende te leggen
145. ander voor't Graveel
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Stenen in de urinewegen vormden in de vroegmoderne tijd een belangrijk
gezondheidsprobleem. Hiervan leggen ook de negen recepten ter behandeling van
graveel (12, 49, 80, 83, 116, 132, 141, 142, 143, 145) getuigenis af. Het aan Johannes
van Beverwyck toegeschreven ‘vermaarde recept tegens het graveel’ wordt overigens
in diens werken niet aangetroffen. +

9. overige ziekten
beroerte
67. Recept voor beroertens
171. Resept ter vermeijding van Beroerte
172. manier om t'bovenstaande te gebruijke
gal
146. voor de Gal
hartkloppingen
103. voor hart kloppingen
104. een ander voor hertkloppingen
hondsdolheid
118. voor een beet van een dolle hondt
jicht
22. voor koude jight
kolieken
59. Remedie voor't Colyk
64. om een Clisteer voor't Colyck te maaken
149. Lavement voor't Colyck
koudvuur
88. voor't vier in armen of beenen
137. voor't vier in armen of beenen of waar't mag zyn
140. voor't vier in de mondt
133. voor't koutvier
oedeem
121. voor de watersught van de Heer Timmermans
122. voor Water sught van domine van Helt
spruw
159. voor de jaght spruw exelent
vallende ziekte
40. Remedie voor de vallende sieckten
75. voor de vallende sieckten
77. een ander voor de vallende sieckten
109. Stuypen en vallende Sieckten

+ Vgl. Joh. van Beverwyck: Wercken der Geneeskonste (...). Amsterdam, 1672, alsmede het
hoofdstuk uit de Schat der ongesontheyt dat apart in boekvorm is uitgegeven: Steen-stuck,
aen-wysende den oorspronck, teykenen 't voorkeren ende genesinge van Steen ende Graveel.
Dordrecht, 1649.
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10. bewegingsorganen
21. voor een verstuyt been of voet
50. voor gequeste scheenen

11. wonden, zwellingen, zweren
3. voor gebrandthyt.
6. wonden dranck
18. voor dicke wangen en andre geswellen
19. een ander ook heel goet
52. een goeje brand salf
53. een andre brand salf heel goet
92. pap voor geswellen en apostume ook voor sinkingen
93. andre pap ook seer goet
154. voor sware wonden
170. Exelente brand salf van tante van Sandenburg

12. pijnstillers
14. voor hooft pyn
15. nogh voor hooftpeyn
23. een ander voor hooft pyn
54. om een goede plaister te maken voor pyn in beenen of armen van mons.
hilbers
82. Recept om een pap te maken voor alle soorte van pyn ook voor de borst
85. voor peyn in de zy dat men meent uyt gal of slym te koomen

13. zwangerschap en bevalling
57. Recept voor de naar wee
61. een Recept voor pyn in de zyde van een kraamvrou
156. voor naaween en wanneer een vrouw niet heel verlost is. van tante van
sandenburg

14. kindergeneeskunde
26. plaaster voor de wormen
35. een lavement voor een kind
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44. voor de stuypjes van kinderen
62. Recept voor de Engelsche siekten van Kindren
71. recept voor de stuypjes
100. om kinder pockjes te doen uytkoomen

15. psychische aandoeningen
86. Hardt sterkend en vervrolikent Elixer

16. panaceeën en middelen zonder bijzondere indicatie
1. om pomade te maken
7. Extrackt van Alsem
8. bittre wyn van bronckhorst voor de koors, een kwade maag, het water, wormen
en hertlyvighyt
9. om Admirable Elixer te maken
11. plaaster het mirakel van de wereldt goet voor alle soorte van quetsuuren
ouwe en nieuwe geswellen voor peyn in de tanden, in de borst, pleuris, podegra,
kanker, ook goet voor die geen salf konnen verdragen
24. bornius water Laxerende en goet voor een quade maagh en 't graveel
28. descriptie van de koninginne salf
34. Om de beste lucatelle te maken
37. Elixer mirhee
42. Elixer van hardenbroeck
43. Elixer van Bontekoe
65. om gom bonjewyn te maken
69. tinctuur van Mevrou van Loon
152. seer Aangename en gesonde kruyder Wyn

8. Verantwoording van de editie
In deze digitale editie is gekozen voor een diplomatische weergave van het
handschrift. Abbreviaturen zijn cursief opgelost. Bij doorhalingen en vlekken is
gekozen voor de evident geïntendeerde lezing; in twee gevallen is de doorgehaalde
lezing tussen vierkante haken vermeld, voorafgegaan door het woord doorgehaald.
Enkele ontbrekende letters zijn tussen vierkante haken aangevuld. Om verwijzingen
te vergemakkelijken, is elk recept van een nummer voorzien (lopend van 1-184),
evenals elke remedie (1-173). Op de ontbrekende pagina's 73-77 zijn op basis van
het register de namen van de aldaar gegeven recepten tussen vierkante haken vermeld
(zonder nummering). De volgende in het oog springende verschrijvingen zijn
verbeterd:
Recepten
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- p. 1: kalfs-net → kalfs-vet: ‘dry quart kalfs-vet klyn gehackt’
- p. 6: geschuytjes → beschuytjes: ‘daar by gedaan vyf eyeren, dry beschuytjes,
een half kommetje booter’
- p. 20: Galf → Half: ‘neemt een Half pond taruwe meel’
Remedien
- p 24: water de bloesem → bloesem water: ‘een pint linde bloesem water’; onder
het woord water staat het cijfer 2 geschreven, onder bloesem 1)
- p. 26: over → oven: ‘een heet witten brood uyt de oven koomende’

Bijlage: inhoudsoverzicht van Heele goeje remedien, en Resepte om
te koken te bakken en te Confijten geschreven in het jaar 1737 door
Mijn Man de Heer Jacobus. Elias. Scott.
Resepte
1. Om een gekookte Podding te maken
2. Om een podding te backen
3. Om een goede Amandeltaart te backen
4. Om choes [soesjes] te maken
5. Om kervel taart te backen
6. Om Wafelen te beslaan
7. Manier om deselve te beslaan
8. een andre gekoockte podding
9. Om Citroen taart te backen
10. Om een goeye Amandel taart te maken
11. Amandel taart met booter
12. Om citroen vlade te maaken
13. Om Creme foitte te maken
14. Om Citroen pap te maken
15. Om engelsche keexs te backen
16. Om gierste struyf te backen
17. Om dorse struyven te backen
18. Om blamange te maken
19. Om Citroen taart te maken
20. een Exelente citroen taart
21. Om griffioeltjes te maken
22. Om romanquins te bakken
23. Om een goede beschuyt podding te backen
24. Om kervel koeckjes te backen
25. Om boter taart te maken
26. Kilgri podding
27. Om een gekoockte podding te maken van tante van Sandenburg
28. Om Oblie te backen van de vrouw van de Parck
29. Om klyne poddingjes te backen
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30. Om orangie tabblettes te maken
31. Om kreeften te farceren
32. Appelkoeckjes
33. Roode letters
34. Om Amandel melck te maken
35. Om carper blauw te stoven of kooken
36. Geley van hartshoorn
37. Om consume te maken
38. Callekoen en Ragou
39. een bout a la braise
40. Reyst taart.
41. Om patryse a la Dope te maken
42. Lever beulingen
43. Om een speen varken in't sult te leggen
44. Om orsade te maken
45. Om varkens metworst te maken
46. tot hooft vlees
47. Om rolle te maken
48. Lever beulingen van Mama
49. wafelen uyt de sack
50. om Champingons in te leggen
51. Om augurckjes in te leggen
52. Om boullon portatif te maken
53. om Zeeuwse Candeel te kooken
54. om boome van aartisocke in te maken
55. geley van kalfsvlees
56. om een soupe maigre te maken die Exelent is
57. Om treghter koeckjes te backen
58. Om suykerkoeckjes te backen
59. om krul struyve te backen
60. orsade nogh beter
61. Om boukende bry te kooken
62. om appel taart te backen
63. om een Crokkande te maken
64. om een mergh podding te maaken
65. om Celibat te maken
66. sosys de boulongne
67. Om Chalotte in te leggen
68. een kalfs borst tot een soup
69. Wafelen van tante van sandenburg
70. atia van juffrou Schade
71. Caneel Wafeltjes
72. swyn kop in te sulten
73. een kalkoen a la dope rontom in gelij
74. Kervel koeckjes
75. baingnees te backen
76. om kruysbesse struyf te backen
77. om Gooyse pannekoecken te backen
78. om Ertjes op syn frans te stoven
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79. Om Sitroen brootjes te backen
80. Om marsepyn te backen
81. Amandel brood
82. Vlees taart te backen
83. om aalbesse koeckjes te backen
84. Om aalbessen vlade te maken
85. een podding op de vlees ketel
86. om Oesters wel te stoven
87. een garste pap voor een sieke
88. een podding in water gekoockt
89. Om celibat te maken
90. Om een Engelsche pasty te maken
91. gefarceerde Lamsbout a la poularde
92. om een poulet fricasse te maken
93. Om Citroen taart te backen
94. Om een soete pasty te maken
95. Om een eyer koeck te backen
96. Karse taart
97. Orange taart
98. een korst van een bruyne pastij
99. tot de spys van de bruyne pastykorst
100. Om sprissen te maken
101. Om citroen vlade te maken
102. Om een Appel vlade te maken
103. Om melck vlade te maken
104. nier koeckjes
105. Om eyer kaasjes te maken
106. Om amandel pap te maken
107. ongepluckte vinken
108. om chalotten in te leggen
109. Om een schapen bout te stoven seer goet
110. Om een bruyne Carbenade saus te maken
111. Om Orange taart van de juffrowen van den Bosch
112. Om suijker koeckjes te maken
113. Recept om queen wyn te maken
114. Exelente ongekoockte Geley van Aalbessen
115. dunne pannekoeken
116. Creme velouter van nigt Dedel
117. Een Galantine
118. Sausijs de Boulogne
119. Om Consumé te maken
120. Om kreeften te farceeren
121. Om Snoek te stooven die Exellent is
122. Om fricandaux te maken
123. Om Carper te Braaden met een apetissante Saus.
124. Roggenbroods Podding.
125. Om Water room te maken
126. Recept om schulpe te bakken
127. Recept om Note te confijten
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128. Recept Om Sneeuw-ballen te bakken
129. Orange Geleij
130. Exellente Geleij van Aalbessen van tante van Sandenborg
131. Een podding om in een klyne tullebant Te bakken
132. Exelente Spritse
133. Recept om een Oranje podding te make
134. om een podding te Bakke
135. creme Brulee'
136. om queepensjes te maken
137. om mee te kooken
138. Geley van appelen
139. pruymen te confyten
140. om halve queen te confyten
141. queen pensjes
142. een ander om queen pensjes te confyten
143. een ander dito
144. geley van barbarissen
145. geley van Aalbessen op een Extraordinaire manier
146. om note te Confyten
147. past van abricose
148. abricose met schellen droogh te confyten
149. Geley van Aalbessen
150. ongekoockte Geley van Aalbessen
151. abricose past
152. abricose om te droogen
153. om druyve te confyten
154. pruymen van damast
155. Orangie snippers
156. frambose koeckjes
157. om Mourelle te Confyten
158. om abricose te Confyten
159. om mourelle te confijten
160. Om oranges heet te confyten
161. Om vrughten met steenen in brandewyn te leggen
162. om quee pensjes te Confyten
163. om marmelade te maken
164. om witte pruymen te confyten
[note wit te confyten]
[noten swart te confyten]
[geley van appelen]
[om roode Aalbesse koeckjes te maken]
[orangie suyker op borde]
[citroen siroop]
[barbarisse te Confyten]
[druyven nogh beter te confyten]
[orsade]
165. om Prouwelen te bakken
166. een Engelse podding
167. de Sauß
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168. Recept om kerrie te maken
169. Kerrie soep
170. om kalfskop als schilpad klaar te make
171. om smoeder vis te make
172. om makarony klaar te maake
173. op een ander manier
174. nokke
175. hoenders met Bottels
176. om Jaune manger te make
177. een Citroen Taart
178. Wortel podding
179. osse Bil in gelij
180. Taart a La Glace
181. andere manier
182. om karliene koekjes te bakke
183. om room vlaa te make

Remedien
1. om pomade te maken
2. Secreet Recept voor een borst plaaster.
3. voor gebrandthyt.
4. opiat pour les dants.
5. om tand poeder te maken die admirabel is
6. wonden dranck
7. Extrackt van Alsem
8. bittre wyn van bronckhorst voor de koors, een kwade maag, het water, wormen
en hertlyvighyt
9. om Admirable Elixer te maken
10. om maagh water te maken
11. plaaster het mirakel van de wereldt goet voor alle soorte van quetsuuren
ouwe en nieuwe geswellen voor peyn in de tanden, in de borst, pleuris, podegra,
kanker, ook goet voor die geen salf konnen verdragen
12. pillen voor't graveel
13. voor opstopping van't water
14. voor hooft pyn
15. nogh voor hooftpeyn
16. voor binne koorsen
17. voor een quade keel
18. voor dicke wangen en andre geswellen
19. een ander ook heel goet
20. voor pale Couleur
21. voor een verstuyt been of voet
22. voor koude jight
23. een ander voor hooft pyn
24. bornius water Laxerende en goet voor een quade maagh en 't graveel
25. een heel goede remedie voor de hoest
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26. plaaster voor de wormen
27. een heel goed oogh water
28. descriptie van de koninginne salf
29. Om exteroogen te verdryven
30. voor tandpeyn en sinkingen
31. pate om de hande te wassen
32. een Exelente conserf voor de hoest
33. voor kenen in hande of seere tepels
34. Om de beste lucatelle te maken
35. een lavement voor een kind
36. voor een quade keel
37. Elixer mirhee
38. Elixer voor de maagh
39. om pomade te maken voor de lippen
40. Remedie voor de vallende sieckten
41. voor een quade en benaude borst
42. Elixer van hardenbroeck
43. Elixer van Bontekoe
44. voor de stuypjes van kinderen
45. voor uytwendige Ambyen
46. pate voor de handen van neef bourcet
47. een goede pap om op de Oogen te leggen alsse geanflameert zyn en heel
root om de brand uyt te trecken
48. een salf voor bloet sweeren
49. een tisane voor't Graveel
50. voor gequeste scheenen
51. een plaister voor jema[n]d die lang bedlegerig is om't lyf niet deur te leggen
van night boudaan
52. een goeje brand salf
53. een andre brand salf heel goet
54. om een goede plaister te maken voor pyn in beenen of armen van mons.
hilbers
55. Voor defluctie op de Oogen
56. Recept voor koortsen
57. Recept voor de naar wee
58. Remedie voor winterhanden
59. Remedie voor't Colyk
60. om lippe Pomade te maken
61. een Recept voor pyn in de zyde van een kraamvrou
62. Recept voor de Engelsche siekten van Kindren
63. om gebrooken posselyn te maken
64. om een Clisteer voor't Colyck te maaken
65. om gom bonjewyn te maken
66. voor de roode loop
67. Recept voor beroertens
68. voor koors en sprouw
69. tinctuur van Mevrou van Loon
70. een remedie voor't gehoor
71. recept voor de stuypjes
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72. voor de Dovigheyt
73. nogh een ander
74. Wonderlyk water om't gesight dat door sieckten ofte enig accident gekrenckt
ofte verlooren is weder te krygen
75. voor de vallende sieckten
76. Recept voor pleuris
77. een ander voor de vallende sieckten
78. Elixer Proprietatis paracelsus hoe moet maken
79. om een salf te maken voor alderley quetsuuren en geswellen van beesten
80. Recept voor't Graveel
81. Remedie voor alle soorte van koorsen en bysonder derdedag
82. Recept om een pap te maken voor alle soorte van pyn ook voor de borst
83. opstopping van't water
84. om te sweeten
85. voor peyn in de zy dat men meent uyt gal of slym te koomen
86. Hardt sterkend en vervrolikent Elixer
87. voor't blauw schuyt
88. voor't vier in armen of beenen
89. voor een benaude borst & long sieckte
90. pap om alle sweeren te doen rypen
91. swarte balsem voor Ambyen
92. pap voor geswellen en apostume ook voor sinkingen
93. andre pap ook seer goet
94. voor Ambyen van Doctor Marchal
95. nogh voor Ambyen
96. purgatie voor de koors
97. Siroop voor de hoest
98. aangename koel dranck
99. om Chocolaet te doen maken
100. om kinder pockjes te doen uytkoomen
101. scheurbuyck in de mond te genesen voor losse tanden vast te doen werden
en voor bedurve tandvlees
102. pap voor geanflameerde oogen
103. voor hart kloppingen
104. een ander voor hertkloppingen
105. voor de roos en om alle inflamatie weg te nemen
106. om bloet sweeren te genesen
107. voor roode loop
108. salve om het schurft te genesen
109. Stuypen en vallende Sieckten
110. tandt vlees
111. voor een quade mond
112. tandvlees
113. gesight
114. voor de tanden
115. de tanden vast te doen worden die los zyn
116. Het vermaarde recept tegens het graveel van dr. beverwyk
117. voor de loop.
118. voor een beet van een dolle hondt
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119. voor schurfde schaapen en honden
120. remedie voor schurfde honden en andre beesten
121. voor de watersught van de Heer Timmermans
122. voor Water sught van domine van Helt
123. voor geamflameerde Oogen die brandig zyn van Mev douglas
124. voor droesende paarden
125. een seer goede hoorn salf voor de paarden
126. voor de mock van de paarde is goet voor een mensch als de roos heeft een
doeck daar inne nat gemaackt en daar de roos heeft opgeleyt
127. om een paard dat blindt geworden is te genesen
128. Voor de kugh of hoest van paarden
129. Om nieuwe tuygen te smeeren
130. voor de koorts van doctor hanedoes
131. long sieckten en tering als sware hoest
132. Nitri fixum voor't Graveel van freere jaques
133. voor't koutvier
134. voor quade seere van alderly beesten
135. om goede inckt te maken
136. inckt op een andre manier te maken
137. voor't vier in armen of beenen of waar't mag zyn
138. voor de gelue
139. is nogh goet voor de gelue
140. voor't vier in de mondt
141. voor't Graveel
142. ander dito
143. voor't graveel om op de lende te leggen
144. voor een quade of sweerende keel
145. ander voor't Graveel
146. voor de Gal
147. blauw schuyt in de mondt
148. plaister voor een benaude borst
149. Lavement voor't Colyck
150. voor't blauw schuyt seer souverain
151. voor de Gelue
152. seer Aangename en gesonde kruyder Wyn
153. voor de Roos
154. voor sware wonden
155. voor de pleuris en goet bevonde van tante van Sandenb.
156. voor naaween en wanneer een vrouw niet heel verlost is. van tante van
sandenburg
157. voor alle soorte van loopen
158. remedie voor de loop soo roode als andre van tante van sandenburg
159. voor de jaght spruw exelent
160. voor de maagh seer Exelent
161. paste damande pour les mains van Milaidy van Atloone
162. tinctuera [doorgehaald: van roest van Eyser en alle pale Couleur] martis
aperientis cum vino senario preparato
163. borst dranck voor de hoest
164. Exelent maag water van Night Scott
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165. Clisteer voor de roode loop
166. Mondt Water van doctor Mouton
167. voor kliere aan den hals
168. om een Exelente Swarten inkt te maake van Oom van Sandenburg
169. voor t'Schurft van de Schapen
170. Exelente brand salf van tante van Sandenburg
171. voor Geanflameerde Ooge een Exelente remedie
171. Resept ter vermeijding van Beroerte
172. manier om t'bovenstaande te gebruijke
173. voor een kwade verslijmde maag van night Carolientie
174. Recept om kerrie te kooken
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Heele goeje remedien, en Resepte om te koken
te bakken en te Confijten geschreven in het jaar
1737 door Mijn Man de Heer Jacobus. Elias.
Scott
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A
amandel taart

folio
1.

andre amandel taart

3.

amandel taart met boter

3.

appel koeckjes

10.

amandel melck

10.

augurckjes in te leggen

16.

aartjesocke in te leggen

18.

appel taart

21.

atia van juffrou Schade

25.

amandel broot

29.

aalbesse koeckjes

29.

aalbesse vlade

30.

appel vlade

36.

amandel pap

37.
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abricose past

67.

abricose met schillen gedrooght

67.

abricose past

68.

abricose te droogen

68.

abricose te Confyten

70.

B
om blamange te maken

folio
5.

beschuyt podding

6.

boter taart

6.

bout a la braise

12.

boullon portatif

17.

boukendebry

21.

bangnees te backen

27.

barbarisse te Confyten

75.
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C
om Choes te maken

folio
1.

om citroen taart te backen

2.

citroen vlade

3.

creme foitte

3.

citroen pap

4.

een andre Citroen taart

5.

een Exelente Citroen taart

5.

carper blauw te kooken

11.

consume te maken

11.

callekoen en ragou

12.

champions in te leggen

16.

crockande

22.

om Celibat te maaken

23.

[doorgehaald: Sausijsen de Boulogne]

22.
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caneel wafeltjes

25.

citroen brootjes te backen

28.

celibat op een andre manier

31.

citroen taart

33.

citroen vlaade te maken

36.

carbenade saus

38.

chalotte in te leggen

36.

citroen siroop

74.

Creme Velouteé

41.

Consumé

44

Carper te braden

49

Creme bruleé

59

citroen Taart

84.

Taart a la glace

87

D
dorse struyven

folio
4

druyve te confyten

68.

druyven nogh beter te confyten

75.
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E
engelsche kaacks

folio
4.

ertjes op syn frans gestooft

28.

engelsche pasty

3

eyer koek

34.

eyer kaasjes

37.

Exelente ongekoockte Geley van
Aalbessen van Night Scott

39.

F
framboose koeckjes

folio
69.

Fricandaux

48
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G
gierste struyven

folio
4.

griffijoeltjes

5.

geleij van hartshoorn

11.

geley van kalfs vlees

19.

gooyse pannekoecken

27.

garste pap voor een siecke

30.

gefarceerde lamsbout

32.

geley van appelen

64.

geley van barbarissen

65.

geley van Aalbessen

66.

geley van Aalbessen andre manier

67.

geley van Aalbessen ongekoockt

68.

geley van appelen

73.
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Galantine

42.

geleij Van Cinaesappele
H
hooft vlees

folio
15.

hoenders met bottels

83
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J
Jaune mange te maken

folio
84

K
kervel taart

folio
2.

kilgri podding

7.

kreeften farseeren

9.

kervel koeckjes

6.

krul struyven
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[Recepten]

1. Om een gekookte Podding te maken
neemt voor een stuyver gereve wittenbrood en voor een stuyver beschuyt gestooten
dry quart pont Corenten vyf eyeren een notenmuscaat wat caneel een kommetje boter
suyker naar de smaak roert het onder een en doet het in een schoone doeck niet heel
vastgebonden een uurtje in een ketel met wynig water gekoockt

2. Om een podding te backen
neemt een pond van het beste taruwemeel dry quart pond corenten dry quart kalfs-vet
klyn gehackt, een note muscaat een halve kom boter wat cout aght eyeren twee a dry
lepels warme soete melck twee lepelen gist ook soo veel suyker is probatum

3. Om een goede Amandeltaart te backen
neemt een pond amandelen niet heel klyn gestooten een half pond suyker veertien
Eyeren ses met en aght sonder wit een lepel brandewyn het moet een uur eene wegh
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geroert werden en voort te backen geset ook het suur en de schil van een Citroen
daar mee gedaan werden

4. Om choes te maken
neemt een pond pompwater, een pond boter laat dat braaf kooken roert daar al
kookende in een half pondt taruwemeel en braaf geklopt en roeren tot dat men oordeelt
dat genoeg is neemt het dan van het vuur en als het lauw is doet daar aght eyeren in
die alvoorens klyn geklopt moeten werden en dan in vormpjes in een taartpan laate
backen
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5. Om kervel taart te backen
neemt een goeye hand vol kervel en hackt die klyn tien Eyeren de helft sonder wit
een half pond corenten ses beschuytjes een kom boter wat suyker onder en boven
wat suyker en caneel

6. Om Wafelen te beslaan
neemt een pond taruwe meel een quart pondt grutte meel dry pintjes soete melck een
groote kom boter vyf eyeren twee lepelen gest en wat broot suyker

7. Manier om deselve te beslaan
de Eyeren eerst heel klyn geklopt en dan de boter daar ingedaen dan het meel lughtig
daar in gestrooyt en braaf geklopt dan de melck van langhsamer hand daar in geroert
als ook de suyker en de gest

8. een andre gekoockte podding
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een halve stuyver witten brood een hand vol taruwemeel tien a twaalf princesse
koeckjes een quart pond kalfvet veyf lepeltjes soete room een vierendeel corenten
wat sout een notemuscaat seven eyeren vier met wit een lepeltje seck of wat gest wat
gesneede amandelen ook wat Orangeschil

9. Om Citroen taart te backen
het nat van dry citroenen twee schillen fyn afgeraspt een halve stuyver witten brood
gereven negen Eyeren vier met de witten een kommetje boter een glaasje rinse wyn
suyker naar de smaak een karsje onder in de pan geleyt
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10. Om een goeye Amandel taart te maken
neemt dry vierendeel amandelen gestooten, met een weyn glaasje brandewyn tien
eyeren de dooren gemenght met de gestoote amandelen de witte met een gartje
geklopt tot dat het byna niet als schuym is en onder de amandelen een half uur eene
wegh geroert de schil van twee citroenen gereven en brood suyker naar de smaak en
in een vorm laate backen sonder korst de taart moet omtrent een vinger hooghte in
de booter staan backen, niet heel langhsaam N:B van de kock van Sandenburg

11. Amandel taart met booter
neemt een pond Amandelen neemt tien Eyeren vyf met en vyf sonder wit een
kommetje booter suyker naar de smaak braef geklopt het nat en schil van een citroen
onder en boven wat suyker en caneel

12. Om citroen vlade te maaken
neemt het suer van twee citroenen en van een de schil afgeraspt dry glaasjes rinse
wyn seven eyeren klyn geklopt suyker naar de smaak roert dat onder een, een uur of
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anderhalf laate staan trecken dan door een teems gedaan en in kopjes in kokent water
geset dat de vlaatjes dick worden

13. Om Creme foitte te maken
men neemt dry stuyvers soetemelck schept des andren daaghs de room daar af doet
daar half soo veel soetemelck als room by, een wit van een ey heel klyn geklopt dan
in een hooge aarde pot met een chocolaat rol braaf gedraayt als de Creme wel schuymt
soo schept het met een silvre lepel boven af in posselyne kopjes de lepel moet met
gate weesen of een heel klyn schuymspaantje
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14. Om Citroen pap te maken
neemt een chocolaet cop vol citroenen met een chocolaet kop vol rinse wyn dry
eyeren de schel van twee citroenen Gereven brood suyker naar de smaak en dan wat
laate staan trecken dan door een teems gedaen en in een hoogh potje op het vuur
geset en altyt geratelt tot dat het dick genoeg is en niet meer besinckt

15. Om engelsche keexs te backen
neemt een pond taruwe meel een pond kouwe booter dry quart pond ongewasse
Corenten wel verleesen een lepel gest twee hoender Eyeren met wit voor een oortje
anys zaad vier loot orangie snippers dit samen wel door een gekneet als taarte deeg
daar dan klyne koeckjes van gemaackt die men op een planck dry a vier uuren moet
late rysen met een warme servet daar over en dan in een taartpan langhsaam laate
backen alsse uyt de pan koomen moet men suyker daar over ryven in een trommel
kan men die lang bewaaren van de vrouw van Moer[s]bergen

16. Om gierste struyf te backen
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neemt een vierendeel ponds gierst vyf a ses wilde laurier bladeren een pintje
soetemelck laat dat kooken tot dat de gierst even gaar is doet dan daar in ses Eyeren
een braaf stuck boter en suyker na de smaak en dan te backen geset met beschuyt
onder en boven het schoteltje daar men het in backt eerst met boter gesmeert

17. Om dorse struyven te backen
neemt met ses leepelen taruwe meel afgeschut ses Eyeren dry daar van klyn geklopt
ses leepelen boter dit samen wel door een geroert dan dun gemaackt met soete melck
sy moeten heel dun beslagen en heel dick gebacken werden al backende moet men
het beslag met een lepel gedurig in de pan oplighten
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18. Om blamange te maken
neemt een half pond blom van reyst ook soo veel brood suyker een utrechtse mingelen
soete melck roert dat onder een en set het op het vuur en ratelt het soo la[n]gh tot het
dick word en niet aanbrandt

19. Om Citroen taart te maken
neemt aght eyeren waar van twee met het wit ses citroenen waar van twee de schil
gereven en van de andre het nat twee halve stuyvers witten brood een glaasje rinse
wyn een kommetje gesmolte booter en brood suyker na de smaak dit alles wel onder
een geroert en met een dun kosje onder in de pan te backen geset N:B: het beslag
moet men eerst met een potje op het vier setten en roeren tot dat begint dick te worden

20. een Exelente citroen taart
neemt anderhalf vierendeel past van Amandelen Ses doren van Eyeren een stuyver
Witten brood geweeck in soete melck aght lepelen boter een chocolaatkop vol
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Citroensap de Schil van twee a dry citroenen gereve suyker na de smaak soo het te
dick is dry a vier lepelen rinse wyn daar in van de Vrouw van Mydrecht

21. Om griffioeltjes te maken
neemt fyne taruwe blom menght die op een bequame dickte met soete vette Room
Rolt dat heel dun op een taartplanck snyd het aan fatsoendelyke stuckjes doet daar
de eene ofte andre goede Confituren op vout het schuyns toe en met een rolletje
rondtsom afgerolt en in boter laate backen
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22. Om romanquins te bakken
neemt dryvierde pond taruwe meel soo veel gestoote amandelen tien eyeren de helft
met wit een kommetje boter een wynig warme soete melck en wat gist met suyker
gemenght beslaat dat om elf uuren om 'smiddaghs te backen in vormpjes in een
taartpan de vormpjes en de decksel moeten alvorens warm syn

23. Om een goede beschuyt podding te backen
neemt een vierde pond taruwe meel vier beschuyten vyf eyeren twee sonder wit een
quart pond Corenten ruym een half kommetje booter een wynig warme soete melck
een note muscaat wat sucade wat orangie snippers een lepeltje gist met suyker
gemenght dit samen heel lughtig beslagen en nogh wat laate staan rysen en in een
taarte pan gebacken

24. Om kervel koeckjes te backen
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neemt wat kervel, wat swarte besse bladeren, wat peheuny, wat dragon, wat katte
kruyt, wat pimpernel, dit samen wel gewassen en klyn gehackt daar by gedaan vyf
eyeren, dry beschuytjes, een half kommetje booter en tot ronde koeckjes late backen

25. Om boter taart te maken
twee witte brooden gereven en in wyn even nat gemaackt tien Eyeren negen doyers
en een wit een scheutje verjuys of citroen met twaalf loot Corenten een kom vol
gesmolte boter ses loot suyker een half loot Caneel
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26. Kilgri podding
neemt een mingelen vet van room de dooren van veertien eyeren kort geklopt doet
daar bij een note muscaat gereven anderhalve tinne lepel fyn taruwe meel een lepel
gereve suyker dit te saamen op een fyne doeck gedaan die te vooren nat gemaackt
en styf uyt gevrongen moet werden en wat blom op de doeck gestrooyt en ook wat
rasynen die eerst in warm water gestaan hebbe, dit saamen in een doeck niet te vast
gebonden en in kokent water gedaan dogh dit moet in het begin met een tang in de
ketel vast gehouden werden op dat het niet te schielyk naar beneden sackt en moet
een uur kooken

27. Om een gekoockte podding te maken van tante van Sandenburg
neemt vier witten brooden in soete melck geweeckt heel klyn gereven aght eyeren
de helft met wit wat notemuscaat en suyker na de smaak niet al te vast gebonden het
magh wel twee uuren niet te ruym van water kooken het moet in een heele dighte
doeck gedaan werden

28. Om Oblie te backen van de vrouw van de Parck
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neemt een vierendeel taruwe meel een bierglas soete room een door van een eij de
schil van een citroen suyker na de smaak en verder heel dun met pompwater gemenght
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29. Om klyne poddingjes te backen
neemt een pond taruwe meel het mergh van twee pypen of anders wat kalfs vet klyn
gehackt een note muscaat wat orangie snippers wat sucade dry vierendeel corenten
in warm water eerst geswollen wat gesnede amandelen aght eyeren de helft met wit
een kommetje boter met warme soete melck niet heel dun gemenght twee lepelen
met gist wat suyker en braaf geklopt om twaalf uuren beslagen om 's middaghs te
eeten en in vormpjes gebacken die alvoorens warm moeten zyn als ook het decksel

30. Om orangie tabblettes te maken
neemt van de beste candy brooden en slaat die aan klyne stuckjes doopt dan een
stuckje suyker heen en weer in't water en menght het al kookende daar men een
groote koopre lepel toe moet hebben laat dat braaf opkooken en als de suyker lugtig
en dick genoegh is soo doet de blossem daar in die een reys a dry moet doorgesnede
werden giet die dan over in pampere huysjes die op een rooster staan moeten men
magh niet spreeken voor dat de tablettes bedaart zyn
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31. Om kreeften te farceren
neemt een kreeft die gekoockt is sneyt hem middel door neemt het vlees uyt de staart
en schaaren hackt het heel feyn neemt voor een stuyver witte of frans brood snyt de
korsten rontom af en laat het in soete melck weeken daar naar uytgeperst en by dat
gehackte gedaan roert dan vier a vyf eyers gelyk men ordinair Eyeren roert met wat
gehackte pitersely, moerilles, schampinjons of cappers wat UE belieft wat gestoote
peper, wat fouly, of noten, sout na proportie, dit alles onder een farciede schulpen
weder met een laatse in een taartpan backen datse heel lught werden en een goede
Couleur hebben de pooten en roode schelpen stootense heel fyn in een mortier dan
met korsten van wittenbrood in booter gebraaden en goede bouljon of jeux daar by
te saamen wat opkooken laaten en daar na door een doeck of seve gedreven dat is
de saus daar by doet men moriljes of champenjons citroen schillen en sap of men
maackt een ander heel fyn ragout daar over waar van men maar wil of heeft
op deselve manier kanmense ook farceeren met blomkool daar onder gehackt en
niet veel wittenbrood met een ragou van kalfs borsjes blom kool en kreefte bolletjes
of friccadelletjes met aspargies of ook met kappers, en anchovis, aartjesocken of soo
men wil
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32. Appelkoeckjes
neemt een pond blom vyf eyeren klyn geklopt dan langhsamer hand by de blom
gedaen en met lauwe soetemelck beslaagen soo dick als een broeder twee leepelen
witte wyn een lepel gest laat dit met een warm decksel wat staan reysen dan dubbelde
paradyse genoomen en aan dicke schyven gesneden en in't beslag gewentelt en in de
reusel of ongesoute boter gebacken

33. Roode letters
neemt een pond meel een half pond suyker anderhalf loot caneel een half loot Gember
een notemuskaat een vierendeel loots nagelen een ey een lepel gesmolte boter wat
robolis voor de couleur met lauw water gemengt maackt dan de letters en setse in de
ooven te backen als het brood daar uyt komt

34. Om Amandel melck te maken
neemt een tinne lepel gepelde garst wast die heel schoon datter geen meel aan is doet
daar een kan pomp water op laat het dan kooken tot dat de gerst keemt neemt dan
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twee loot amandelen pelt die en stootse ten naasten by kleyn doet dan een lepeltje
garste water daar op om de oliaghtihyt te beletten stootse dan voort heel klyn doet
dan een pintje garste water daar op roert het wel onder een doet daar wat brood suyker
naar men't soet wil hebben by dan door een schoone doeck gedaan en wel uytgedruckt
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35. Om carper blauw te stoven of kooken
neemt de Carper de Gal uyt wastse dan met schubben en al leght die in een aarde
schotel en giet daar een glas asyn op laat dat een uur staan en somtydts eens omgekeert
neemt dan soo veel water daar de vis onder bedeckt is doet daar een bierglas vol
rinse wyn by en twee handen vol sout schut de kerper uyt de schootel in't water als
het koockt met den asyn daar sy in gestaan heeft laat die dry quatier uurs kooken
men doet daar een popje met heele foulie, nagelen, en peper by dan op een deurslag
geleyt en koud laate worden en als mense opdoet moet het kruyd daar over gestrooyt

36. Geley van hartshoorn
neemt dry onse geschaafde hartshoorn laat dat een naght in een mingelen water staan
wyken doet daar 's andren daaghs by een bottel goede rinse wyn laat dat ses a aght
uuren saghjes kooken in een tee keteltje dat dight toegemaackt moet werden op datter
geen wasen uyt komt giet het dan saghjes af doet daar een stuckje brood suyker in
en een heele citroen in de ronte gesneden soo als men die in wyn doet en een stuckje
candeel dat maar wynig teyd daar inleggen moet
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37. Om consume te maken
neemt een hoen en twee en een halfpond kalfs vlees klyn gehackt een notemuskaat
wat foulie een pintje rinse wyn dit saamen in een aarde kan dighjes toegedeckt en in
een ketel warm water saghjes laate kooken
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38. Callekoen en Ragou
de Callekoen gelardeert met grof speck gewentelt in peper, nagelen en sout laatse
by naar gaar braden in een pot doetse dan in goet bouljon neemt een goet stuck boter
in de koekepan laat die aan de koock koomen strooyt met een lugtige hand twee a
dry lepelen taruwe meel daar in neemt dan een hoen tot poulet gehackt sweserikke,
hanekammen, palais de beuf, lams voetjes, klyne balletjes, truffes, moriljes
vogelnesjes, moucherons, stoele van aartjesocken laat dit samen fruyten in de boter
doet het dan by de kallekoen en van het begin aan een uyen met nagelen bestooken
laat dat samen stooven tot het gaar is en als men het op sal doen een halve lepel
gehackte petersely twee a dry dooren van Eyeren met nat van citroen gemengt en
een lepeltje soya ook nog wat kruyt

39. een bout a la braise
de bout na dat sij twee dagen in de asyn gelegen heeft met grof speck gelardeert in
peper, sout, en nagelen gewentelt dan de bout in een pot half gaar gebraden het vel
daar schoon afgedaan en goet bouljon daar by gedaen met ewericke, mouriljes,
moucherons, boome van aartjesocken die eerst in de boter met meel gefruyt moeten
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werden wat sap van citroene en wat soja en soo het niet genoegh gebonden is een
dojer van een ey of twee daar by gedaan als opgedaan wert
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40. Reyst taart.
tien loot reyst een vierendeel Corenten doet daar soo veel water by dat de reyst en
corenten even bedooven zyn laat soo lang kooken dat het water verkoockt is doet
daar dan by vier kelckjes wyn een vierendeel booter ook soo veel suyker een half
loot Caneel laat dan koken tot dat gaar is en dan gebacken

41. Om patryse a la Dope te maken
men lardeert de patrysen met grof speck die alvorens in notemuskaat nagelen, peper,
foulie fyn gestooten met wat beschuyt en Chalotten, sout en gereven Citroen schil
gewentelt moet werden het ovrige van de specerije doet men binnen in de patrysen
die men in een pot moet leggen daar sy net in passen en in roode wyn en asyn ten
naasten by onderleggen men laatse drymaal vierentwintig uuren daar in leggen en
keertse alle dagen om dan maackt men geley van kalfs vlees die dick is en de patryse
half gaar in de d'aubure gekoockt synde soo doet men van die kalfs geley daar bij en
daar dan in verder gaar gekoockt synde leght mense in een pot de borsten naar onderen
en men gieter het nat op naar dat het door een teems geloopen is na dat het kout
geworden is doet men daar soo veel vet op dat de patrysen onder leggen dan konnen
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wel een maand duuren N: B: tot ses patrysen neemt men een note muscaat twintig
pepers ses a aght nagelen een blad foulie ses a aght chalotten een lepel sout, de vierde
part van een citroen schel en men doet soo veel kalfs geley daar by dat de d'aubure
van de patrysen als sy kout is styf wort na de sterckte van den asyn moet men sig
reguleeren want die moet boven de wyn predomineeren is Exelent bevonden
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42. Lever beulingen
neemt de lever het middelrif en het tongetje en het kransje met twee pond buyck
speck half gaar gekoockt en aan klyne stuckjes gesneeden de rauwe lever fyn gehackt
en door een teems gevreven het middelrif, tongetje, en kransje by naar gaar gekoockt
en fyn gehackt maar daar moeten voor al geen klieren of zenuwen in zyn menght dat
saamen doet daar by een loot foulie een en een half loot noten muscaat een half loot
nagelen wat isop, salie, fyne maielyn een stuyver witten brood vier eyeren dry met
de witten een uurtje gekoockt. Mevrou boudaan

43. Om een speen varken in't sult te leggen
neemt een vertinde kopre ketel en ses hollandse mingelen karnemelck met een
mingelen asyn laat dat te samen kooken en dan laate besinken het klaare daar boven
af gegoten en maar laate kooken met het varken daar in een klyn half uurtje met een
hand vol laurier, wat teym, wat nagelen, sout naar de smaak als het gaar is moet men
het varken in een handoeck leggen in een groote aarde pot en het nat als het kout is
daar op gieten het moet altoos onderliggen en om het lang te bewaaren wanneer daar
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een vlies op komt moet men het telkens weer op kooken en kout zynde daar wederop
gieten

44. Om orsade te maken
twee kannen water eerst gekoockt dan in een pot lauw laate werden als melck die
eerst uyt de koe komt daar in gedaan wat caneel en citroen schil daar dan by gedaan
aght loot soute en twee loot bittre amandelen gestampt daar in geroert en door een
servet gevreven ook twee loot meloen of komkommerzaad mede gestampt en door
gevreven
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45. Om varkens metworst te maken
tot twintig pond vlees klyn gesneeden vier loot noten muscaat dry loot peper een loot
foulie een en een half loot nagelen

46. tot hooft vlees
voor een osse en een half varkens hooft neemt men twee loot notemuscaat een loot
peper een loot foulie een loot nagelen het ossehooft moet wel vyf uuren kooken en
het verkens hooft twee uuren na het Gaar is

47. Om rolle te maken
men snyt de pens aan vierkante lapjes als die wel gesuyvert is bestrooyt mense met
peper, sout, en nagelen dan leyt men het vlees en vet naast een en bestrooytse weer
dan wel dight benaayt en wel ses uuren laate kooken tot dat men met een stootje daar
door kan steeken

48. Lever beulingen van Mama
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neemt ses witte brooden de korsten daar af gesneden en boven op met ruyten gesneden
gekoockt in soete melck heel ruym alsse heel week zyn dan voorsightig op een
deurslag geleght en laate verlecken wryftse dan heel klyn doet daar by tien a twaalf
gestoote beschuyten sestien eyeren een kom boter note muscaat, foulie, peper, en
sout naar de smaak dan de lever daar by gedaan die rauw met houte borden gestampt
moet werden en door een teems gevreven se moeten maar ruym gestopt werden half
vol en een uurtje kooken
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49. wafelen uyt de sack
een pondt grof taruwe meel met semelen en al een loot caneel heel fyn gestooten een
half loot gestoote gember een half pond suyker twee eyeren ruym een mingelen
melck een half pond boter

50. om Champingons in te leggen
neemt de klynste die daar zyn als die geschild en wel gewassen zyn kookt men die
heen en weer in pomp water met wat sout scheptse dan op en doetse aanstons in kout
schoon water neemt se daar dan weer uyt en leghtse op een servet datse wel verlecken
leghtse dan een naght in klaare asyn neemtse dan en doet in een pot of glaase fles
met wat witte peper, foulie dry a vier lauwrier bladen een plackje of vier
miredickswortel wat sout giet daar dan verse dogh ongekoockte wyn asyn op en met
een houte lepeltje telkens daar uyt gekreegen

51. Om augurckjes in te leggen
die moeten voorsightig en schoon gewassen werden dat het sand daar af is maar de
puntjes moeten daar aan blyven dan met sout gesprenght en op een doorslag een uur
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a ses laate staan dan ingeleyt met peper, heele foulie, nagelen, lauwrier, en
miredickswortel wat sout en venkel ook wat dragon aan struyckjes daar by geleyt,
neemt dan bier asyn en een glaasje wyn asyn daar by koockt die in een Rood koper
keteltje, giet die kokende op de augurckjes gietse tot dry mael toe daar op en af al
kokende
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52. Om boullon portatif te maken
neemt 24 pond mager osse vlees een aghter bout van een kalf het nier daar uyt
gesneden twee capoenen daar van men de beene klyn hacken moet doet dit samen
in een ketel daar het ruym genoeg in kooken kan men moet het schoon afschuymen
en saghjes laate kooken doet daar na uwe smaak in peper kruyt nagelen en fouly en
wat gember en na heel suyver al het vet van de boullon gedaan te hebben soo doet
het door een servet het vlees moet wel uytgeparst werden laat het dan heel kout
werden om nog beter het vet daar af te doen set het dan op geglomme koolen laat
het heel sagjes weer kooken tot dat de boullon leymt als siroop doet het dan over in
posselyne schootels die men op warm sant vier en twintig uuren moet laaten staan
dan soo sal men de schootels met de boullon op een koele dagh en heel drooge plaats
setten tot dat heel kout is dan moet men daar stucken afsnyden soo groot als men de
tablettes wil hebben dan weer in een schootels geleyt en op deselve drooge plaats
geset tot datse volkoomen droogh zyn se moeten heel dickwils om gekeert werden
en altyt op een koele en drooge plaats bewaart werden soo sy by geval uytslaan moet
men die met kout water afgewassen werden en met een servet weer droogen sy
moeten in kokent water gedisolveert werden en sout daar by gedaan als mense
gebruyken wil is seer kraghtig en goet boullon
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53. om Zeeuwse Candeel te kooken
neemt dry mingelen water doet daar in een quart pond Caneel aan stucken gebrooken
laat dat een naght staan wyken in een groote aarde pot doet daar by wat foulie wat
nagelen en veertien boutteljes france wyn laat dat in een vis ketel braaf kooken neemt
dat twee pond van de beste poeyer suyker vyf eyeren met wit doet die by de suyker
en roert daar de wyn in en laat het nogh eens braaf kooken neemt dan voor een stuyver
saffraen heel klyn gesneeden en heel droogh op een pampier gemaackt doet dat in
een groote soupe lepel vryft het heel klyn en van langhsamer hand wat nat daar by
gedaan tot dat het heel dun en gelyk is doet het dan in de ketel en giet het voors door
een teems en als kout is doet men die in flessen dan kan men die wel veertien dagen
bewaaren

54. om boome van aartisocke in te maken
soo als de blaren rontom van de boomen gesneden zyn moet men die in kout water
leggen datse niet swart worden hangt ondertussen een ketel met water over als die
koockt doet daar dan een halve fles met asyn in en een stuck boter in wyte meel
gewentelt schuymt het dan af doet de boomen daar in laat die over kooken neemtse
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daar uyt en doetse vliegens weer in kout water maackt pekel wat sterker als voor
boter laat die heen en weer opkooken en als de pekel kout is leght de boomen daar
in is probatum
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55. geley van kalfsvlees
neemt vier kalfs voeten en twee pond mager vlees doet die in een tinne of aarde pot
met soo veel water datse een hand breet ruym onderleggen laat het soo lang saghjes
kooken dat het nat dick als geley word giet het dan door een teems doet daar by een
boutelje rinse wyn het suur van ses citroenen wat van de schil set het dan weer op
het vier en laat het aan de koock koomen neemt het wit van aght Eyeren klopt het
klyn en roe[r]t het daar door laat het eens braaf door kooken giet het dan met de
geschifte Eyeren soo als het van't vier komt door een sack en en laat het door lecken

56. om een soupe maigre te maken die Exelent is
het water moet eerst kooken tot vier mingelen water neemt men een hand vol steelen
van beet een hand vol petersely jeder aan een bosje gebonden dry geele en dry witte
wortelen een heele kruytnagel wat hele peper een halve note muscaat, sout naar de
smaak een half taruwen brood ook een half witten brood doet dit in't water fruyt dan
een Uyen of ses in de pan daar ook by en laat het te samen een uur kooken dan neemt
men twee losse handen vol beet ook soo veel suring snytse wat door en laatse met
een goed stuck boter dight toegedeckt stooven neemt dan de schootel waar in men
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het op wil doen leght daar geharst witten brood in neemt dan de pot daar het nat in
is en giet het door een teems op dat brood en soo laate mitonneeren en als men het
op sal doen doet dan de gestoofde beet en suring daar by
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57. Om treghter koeckjes te backen
neemt een Half pond taruwe meel ses eyeren een wynig suyker op de dickte van
wafele beslag gemengt met een glaasje rinse wyn of nogh een of twee witte van
Eyeren neemt dan ongesoute boter koockt die in een pannetje dat maar soo weyt
moet wesen als men de koecken groot wil hebben als de boter dan fel koockt doet
dan twee lepelen beslag met een lughtige hand door een treghter in de ronte van het
pannetje en backse tot dat een lieflyke kouleur hebben dan met een klyn
schuymspaantje voorsightig daar uyt genomen en op een taarte rol geleyt om te
bedaaren

58. Om suykerkoeckjes te backen
neemt aght Eyeren klopt die heel fyn met een rooy een pond suyker fyn gesift een
pond blom en dat een half uur onder een geklopt dan wat stil laate staan dan op
pampier of blick aan koeckjes geleyt, als mense wil glasseeren moet men fyne suyker
met wit van Eyeren nemen klyn geklopt en met een quasje daar overgestreeken dan
in een lauwe ooven of taarte pan late backen
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59. om krul struyve te backen
neemt een lepel of vier taruwemeel mengt het met wit van eyeren en wat gereve
suyker en een lepeltje rinse wyn tot dat het bequaam dun is backt het dan in reusel
en dan door een treghter met vyf pypjes gegoten
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60. orsade nogh beter
een hand vol gepelde amandelen een quart pond meloen zaad in een steene mortier
gestampt in't stampen somtydts wat water daar by gedaan tot dat het zaad heel klyn
is dan een mingelen gekoockt regen water daar op gegoten en in de mortier wel door
een geroert giet dan door een teems en doeter suyker na de smaak by en soo men
doetmener wat orange water by

61. Om boukende bry te kooken
tot een pond boukende meel omtrent dry mingelen water menght het meel met de
helft van het water laat de andre helft aan de koock koomen doet daar dan al roerende
het gemenghde in als het dan koockt af geset en lustig geklopt dan weer overgehangen
en laaten kooken dat het van de lepel af light dat wel dry quartier is men moet een
kannetje water by sigh hebben om in het kooken van teyd tot teyd daar by te doen
men moet het met gemack konnen roeren

62. om appel taart te backen
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neemt aaght appelen sneyt die aan dunne stuckjes sneyt een raauwe quee daar by
doetse in een schootel doet daar by suyker en caneel en wat Citroen schille ook het
suur van een Citroen schut dat wel door een men moet eerst op de korst wat boter
leggen en ook bijer en boven op dan ook een dun korsje geleyt met kepjes gesneeden
en langhsaam laate backen
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63. om een Crokkande te maken
neemt taruwe meel een stuckje boter en een deel fyne gesifte brood suyker doet daar
by vier Eyeren twee met wit menght het tot een bequaam deegh om te konnen rolle
soo het nogh te dick is doet daar nogh een ey of twee by rolt het dan op een taart
planck en leght dan die korst op de bodem van een tinne of koper schooteltje men
sneyt daar dan figuuren op en een korst binnen in een assiet en in de ooven laate
backen dan leyt men op de binne korst Confituuren of anders in't uytgesnedene los
daar boven op geleyt

64. om een mergh podding te maaken
neemt een stights mingelen melck laat de helft dan met caneel en foulie op kooken
doet dan de andre helft daar weer by doet daar by seven eyeren twee met en vyf
sonder wit wat suyker na de smaak neemt dan het merg van twee pypen waarvan
men een gedeelte heel fyn hackt en de rest aan grooter stucken ook een quart pond
rosynen de kerne daar uytgedaan zyn leght in de bodem van u schotel een dun korsje
strooyt de fyn gehackt merg daar over doopt dan Eenige sneetjes witten brood in die
melck leght die daar op en de groote merg daar op geleyt giet de melck daar dan over
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en leght de rasynen een gedeelte onder en de rest boven op en laat het dry quartier
uurs saghjes backen
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65. om Celibat te maken
neemt een mingelen melck gekoockt als kout geworden is doet daar by een pintje
rinse wyn neemt de schil van een citroen die men in de wyn doet twee uuren eer men
die gebruyckt doet daar by het nat van een citroen en suyker na de smaak doet dit
samen in een kom en roert het met een gartje altyd een wegh tot dat vry dick wert
doet dat in een hoogh glaasje daar men eerst wat van die weyn onder in doet men
kan dat twee dry a vier dagen houden

66. sosys de boulongne
mager hamme vlees al de velle daar net afgedaan en heel feyn gehackt op jeder pond
een notemuscaat wat nagelen en wat peper en een wynig sout dit moet gestopt werden
in de reghte darmen van een os en onder en boven heel vast toegebonden dan
leghtmense vier en twintig uuren in sout en dan saghjes laate rooken is heel goet

67. Om Chalotte in te leggen
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deselve moeten schoon geschild zynde moeten in klyne flesjes geleyt werden aan
lagen en tussen jeder laag een daalder of dry miredix wortel een blaatje a dry foulie
en een wynig heele peper met wat sout en vervolgens het flesje vol gegoten met twee
derde parten asyn en een derde water 't geene samen gekookt zynde daar heet moet
opgedaan werden

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

24

68. een kalfs borst tot een soup
een kalfs borst open gedaan en gevult met gehackt kalfsvlees een stuck speck met
wat chalotte of look petersely twee a dry witten brooden in soetemelck geweeckt
tien a twaalf Eyeren de helft met wit wat peper en sout dit alles onder malkandre
gehackt vult de borst daarmede op en dan in een pan gefruijt tot dat bruyn is neemt
dan goet boullon leght de borst daar in laatse gaar kooken neemt dan een stuckje of
vier mager runt vlees doet dat in de pan met een klyn stuckje booter en laat het bruyn
brade met een stuckje look daar by doet het in het boullon laat samen kooken neemt
de borst daar dan uyt en giet het nat door een teems doet daar wat gefruyte en andre
mourilles by leght dan wat brood in de schootel te mitonneeren doet dan daar alles
by

69. Wafelen van tante van sandenburg
een pond taruwe meel een lepel grutte meel ses Eyeren ratelt die met de lepel doet
dan wat melck daar by soo veel als men het meel nat kan maken strooyt dan het meel
van langsamer hand daar in doet daar dan een groote kom boter by en nogh wat melck
dogh geen volkome mingelen de melck moet alvoorens gekoockt zyn en laauw daar
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by gedaan en twee lepelen gest als mense savonts te vooren beslaat moet men des
anderen daaghs 's morgens het beslag omroeren en een goet bierglas water daar door
roeren en nogh een als men aan't backen gaat
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70. atia van juffrou Schade
allerley soorte van groentens die heel ruym en halfgaar gekoockt moeten werden en
dan warm ingeleyt tussen jeder laagh wat sout laat het soo vieren twintig uuren staan
laat het dan uytlecken en op een tafel in de son laate droogen tot dat rammelt set het
dan in een pot doet dan knuffelook aan pinnetjes gesneden daar tussen neemt dan
tot jeder ses mingelen bier asyn een nieuwe pot neemt dan een half tee copje met
boom Oly de oly met eenige knuffelooken op't vier geset als het wel koockt soo giet
men de asyn daar op en als dat koockt doet daar dan by hondert witte pepers voor
twee blancken gember aan stucken gesneden voor twe blanken wit mostaartzaad
klyn gestooten voor twee blanken kurkema dit altesamen gekoockt en soo kookende
op de groente gegooten de pot moet maar iets meer als half vol syn om dat de
groentens soo uytdyen en als het nat daar op komt moet men de groentens wat
oplighten dat het nat over al kan intrecken en als het kout is moet men de pot met
een blaas toebinden

71. Caneel Wafeltjes
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neemt twee pond taruwe meel een pond suyker ses loot caneel twee kommetjes
gesmolte booter een beschuytje een roemmertje wyn vier dojers van Eyeren en een
halve notemuscaat
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72. swyn kop in te sulten
na dat het hooft ofte het geene men wil insulten is afgesengt soo laat het een naght
in schoon water staan en dan met ander schoonwater overgehangen doet daar by dry
handen vol sout laat het kooken tot dat by naar gaar is dan daar uytgenomen en in
een schoone grove doeck gedaen en in het nat daar de kop ingekoockt is gewelt, doet
dan daar by twee a dry handen vol tymiaan, marioleyn, lauwerier bladeren, gember,
peper, nagelen de gember en de nagelen moeten grof gestooten werden van jeder
twee handen vol een emmer vol bier asyn laat dat kooken en de kop daar weer in
gedaan en als gaar genoeg is daar uyt genomen en jeder apart kout laate werden
indien het nat niet sout genoeg is moet men daar nog wat sout indoen het moet
overdoven zyn en een bodem met vet daar op gedaan die telkens als men de kop
weer in de saus doet daar weer over moet gesmolte werden

73. een kalkoen a la dope rontom in gelij
men neemt twee groote kalfs voeten hackt die midden door koockse ruym van water
soo gaar dat de botten daar uyt vallen laat het nat door een teems in een aarde pot
loopen doet daar by een bier glas rinse wyn het nat van een citroen en wat dunne
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snippers dan met witte van eyeren geklaart en door een sack laate lecken ondertussen
laat men de kallekoen koken in schoon pomp water een handje vol sout boven in de
krop gedaen dan heel schoon geschuymt en soo uit laate kooken als doenlyk is dan
wat schuyne Citroen gesneden en lauwerier bladeren op de borst geleyt en men leytse
met de borst naar benede in de gely
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74. Kervel koeckjes
een halve stuyvers witten broot in soete melck tot pap gekoockt roert daar lughtig
braaf boter door neemt dan vier a vyf lepeltjes kervel gehackt met corinten wat suyker
en Caneel vier eyeren roert dat lustig onder een en aan klyne koeckjes gebacken soo
het te dun is wat gestote beschuyt en te dick wat melck daar by gedaan

75. baingnees te backen
neemt een pintje soete melck doet in een vertinde cassarol en laat kooken doet daar
in een stuckje boter en een wynig sout als koockt strooyt dan het meel al kokende
daar in op't vier tot dat soo dick van het meel is dat het niet meer geroert kan worden
neemt het dan van het vier klopt het dan wel ter degen laat het dan een wynig staan
koele klopt daar dan twaalf a dertien eyeren in waar van vier met witte wel door doet
het dan op een tinne tafelbord of vlacke schootel die eerst met boter moet laate
beloopen en daar op laaten bestyven het selve dan in ronde bolletjes in varkens reusel
gebacken is goet wel wat meer Eyeren

76. om kruysbesse struyf te backen

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

set de besse met wat wyn op het vier en als murf gekoockt zyn soo vryft se door een
teems doet daar dan suyker in en wat gesmolte booter wat gestote caneel wat beschuyt
en vier a vyf eyeren smeert dan de schootel met booter en strooyt onder en boven
wat beschuyt en suyker

77. om Gooyse pannekoecken te backen
twee lepelen boeckwyte meel een lepel taruwe meel dry eyeren met het wit dry lepele
booter met melck beslaagen een wynigh als andre panne koecken
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78. om Ertjes op syn frans te stoven
tot een goede schotel groen Ertjes neemt negen stuckjes vers speck van dry vingre
broot en een halve vinger dick daar tussen geleyt vier ha[n]tjes van kropp en een
vierendeel versche boter een half ayuijntje met dry kruyt nagelen bestoken een vinger
greepje peper en een greepje sout dit te samen in een aarde pot sonder water en op
een matig vier de pot wel toegestopt en van tyd tot tyd eens omgeschut en als half
gaar syn een en een half ons suyker daar by gedaen moeten omtrent dry quatier uurs
stoven

79. Om Sitroen brootjes te backen
neemt twee sitroenen of een loot bloesem van orangie daar toe een half pond gereve
suyker gesift een wit van een Ey de citroen schellen moeten gereven of de bloesem
ge[s]nede werden het wit van het Ey moet klyn geklopt werden dat dan tot een deegh
gekneet en tot klyne balletjes gemaackt en op een pampier soo groot als de pan is en
met wynig vier laate backen het decksel moet alvorens warm zyn

80. Om marsepyn te backen

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

neemt vyf vierendeel gestoote amandelen een half pond suyker twee lepels roose
water daar onder gemenght dan gefatsoeneert soo men het hebbe wil leght daar dan
ouwel pampier onder of anders gestoote beschuyt doet het dan in een taartpan moet
maar van boven backen ook niet hart als het roodt wordt neemt wat fyn gesifte suyker
gemenght met roose water maar niet te dun stryckt dat dan daar met een veer over
set het decksel dan daar wederom op maar moet als dan schielyk afbacken
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81. Amandel brood
een pond amandelen dry quart pond suyker of wat min naar men het soet wil hebben
ses Eyeren sonder wit en seven met het wit een stuyver roose water dit te saamen
lustig geklopt wel dry uuren sonder stil te laate staan doet dan in vormen en set het
in een oven een uur lang te backen of daar omtrent de Amandelen konnen niet te
kleyn gestooten zyn

82. Vlees taart te backen
neemt een kalfs tong een half pond Corenten een romer met rinse wyn een half
vierendeel pingelen ses a aght appelen naarse groot zyn, soccade, en andre confituren,
en suyker soo veel men goet vindt en wat Caneel dit te samen gestooft eer men het
in de pan doet soo klopt daar dry a vier eyeren in met een half kommetje gesmolte
boter of wat minder naar men't vet wil hebben

83. om aalbesse koeckjes te backen
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neemt twee pond bessen pluckt die van de steelen en set op't vier en laat saghjes
kooken met wat suyker set dan op een teems dat het sap daar uyt loopt neemt dan de
bessen doet daar by een halve stuyver witten brood of anders beschuyt dogh witten
brood is beter seven a aght eyeren de helft met wit ook wat caneel soo te samen
gemenght en in een pan laate backen met wat beschuyt onder en boven het sap
ondertussen terwyl de koeckjes backen nogh wat laate kooken dat wat dick werdt
giet als de koeckjes gebacken syn in de schotel daar over
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84. Om aalbessen vlade te maken
als het sap uytgewrongen is soo set het eerst te kooken met twee a dry Cruytnagelen
en een stuckje Caneel in een doeckje om dan daar wederom uyttenemen als de
rauwigheyt daar af gekoockt is soo doet in een schotel met Eyeren en suyker naar
de quantityt van de sap soo als men sal oordelen genoeg te zyn set dan op het vier
te styven als men een andre vlade doet

85. een podding op de vlees ketel
tot een pond taruwe meel een half pond osse vet vyf eyeren een halve note muscaat
een wynig Gember met een pint soete melck beslaagen en een quart pond Corenten
dan een half uur late staan reysen eer men't in de doeck doet het sap moet wel ter
degen aan't kooken zyn als men't daar in doet en dan soo met het vlees te samen
laaten gaar kooken

86. om Oesters wel te stoven
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doet de oesters met al haar sap hoe meer hoe beter in een tinne schootel wel toe
gedeckt dat de wasem daar in blyft en latent soo een wynig opstoven dat gedaan
zynde doet daar wat boter by en laat dan nog wat stooven doet daar dan wat
notemuscaat by en deckt dan weer dight toe op't laast een wynig beschuyt daar by
gedaan om te binden en wat citroen daar in gedruckt en soo even op stoven

87. een garste pap voor een sieke
een vierendeel gepelde garst schoon gewassen en in een Ertekan gedaan daar op dry
pinten water dan dight toegestopt en dry uuren laate kooken dan een kommetje van
dat nat genoomen en een dojer van een vars ey daar in geklopt met wat roosewater
en suyker of anders in de plaats van roose water wat weyn soo als men't lief[s]t heeft
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88. een podding in water gekoockt
vier witten brooden gereyft doet daar in een quart pond rosynen de kerne daar uyt
gedaan ook soo veel corenten een wynig suyker, wat gehackt kalfs vet vier eyeren
twee a dry lepels soete melck (dogh room is beter) wat notemuscaat wat gesmolten
boter moet heel styfjes beslagen werden en dan in een doeck gewonden en soo een
groot quartieruurs laate kooken en gekoockt zynde daar wat soete amandelen
opgestooken en wat boter overgegooten daar moet ook een lepel gist in gedaan werden
om te rysen

89. Om celibat te maken
neemt een half pint seck en ruym een half vierendeel gereve suyker het sap van een
citroen en een pint soete room dan met een chocolaet rol wel geslaagen het schuym
met een lepel telkens afgeschept en in glaasjes of kopjes gedaan of waar inne men't
soude willen hebben

90. Om een Engelsche pasty te maken
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neemt een kalfs hooft laat het dry quartieruurs kooken en kout geworden zynde soo
snyt al het vlees in klyne stuckjes neemt dan de tong en doet het vel daar schoontjes
af en snyt aan klyne schijfjes ook swesericke ook eerst gekoockt en aan schyfjes
gesneden neemt dan vier dojers van eyeren eerst hard gekoockt vyfen twintig a dertig
oesters een wynig mouriljes als de korst gemaackt is soo leght wat boter en speck
onder in en dan het vlees en alles onder den andren daar op ook wat peper gestrooyt
wat notemuscaat, wat foulie, wat sout, en een wynig chalott daar tussen en nogh
eenige snippers speck eermense toedoet soo doet daar een glaasje water in laat soo
een half uur staan backen met niet veel viers daar onder en gaar zynde soo maackt
een saus daar over van goet bouljon doet die koken met vyf anchovis een wynig
booter een schyfje van een citroen met twee dojers van Eyeren en wat geraspte
notemuscaat en dan wat citroen daar in gedruckt
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91. gefarceerde Lamsbout a la poularde
een lams aghter bout het vel rondtsom schoon afgesneeden neemt dan al het vlees
van het been rondtsom afgesneden met wat speck daar onder heel klyntjes gehackt
soo men wat kalfs of runder vet heeft om daar mede by te doen is heel goet doet daar
dan by wat fyne masalyn een hand vol tym gehackte petersely wat atia andre speceryen
en sout naar den eys dat dan wel ter degen door malkandren gekneet met vier dojers
van eyeren en wat gereve witten brood eerst in wat bouljon getrampeert dat alles soo
gedaan zynde leght het eerst in de pan eerst wat van dit gehackt het fatsoen van de
bout met een opening in de midden om het farceersel in te doen het sy van hoenders
of duyven in stucken gesneden wat swesericke, wat hane kammen mouriljes en wat
castanien daar boven op dat ragou eerst wat in de pan opgefruyt in een wynig meel
met wat boter eerst op het vier daar na het daar in gedaan met sout en speceryen naar
den eys dat genomen zynde laat het dan kout werden en vult daar mede dat open
gelaaten hebt bedeckt dan weder met het selfde gehackte dat het zyn fatsoen behoud
en men niet en siet dat daar iets in gevult is plackt het met een weynig bouljon of
soete melck aan een dat het boven een wynig glad is ryft daar dan een wynig kruym
van brood over en set het soo in een pan dight toegedeckt te stoven is seer goet
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92. om een poulet fricasse te maken
men moet nemen dry middelmatige hoendertjes en jeder in ses stucken snyden ense
wel kloppen neemt dan een half vierendeel speck vars gehackt aan klyne stuckjes en
een half vierendeel booter ook vers die met het speck samen gesmolten in een pan
dan de sticken van de hoenders daar door gepasseert dan de gesmolte boter en't speck
weer in de pan gedaan en de hoenders daar by daar dan door laaten braaden met wat
peper en sout na discretie en daar in half gaar maken, dan weder uyt de pan genoomen
en in een casserol geleyt of aarde pot en een groot glas water daar by gedaan en een
geprickte uyen met dry cruytnagelen en wat basilicum, teym, en peterselij het welke
als de fricasse gereet is nevens de uyen daar weder moet uytgenomen werden men
moet daar wat poeder van champingjons of van mouriljes by doen dan in de casserol
wat saghjes laate stoven ense toe decken als de hoenders wel gaar zyn moet men
nemen het sap van een citroen of wat verjus welck in een lepel met wat nat van't
hoen daar by moet gedaan werden waar in men ook twee dojers van Eyeren moet
slaan en wel oppassen dat niet schift de fricasse moet Continueel geschut werden tot
dat mense opdoet

93. Om Citroen taart te backen
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neemt een stuyver witten brood klyn gereven de geele schel van dry citroenen en
van vier het sap een vierendeel corenten een loot caneel en een half pond suyker een
vierendeel natte soccade fyn gesneden en een half kommetje boter wat orangie schel
is ook goet een a twee lepelen met siroop van Confituren is anders wat droog en moet
heel schielyk afgebacken werden
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94. Om een soete pasty te maken
een pond kalfs vlees, een vierendeel kalfs vet, dit eerst gesooden en dan gehackt een
half pond corenten, een romer rinse wyn een scheutje asyn tien loot suyker een half
loot caneel, twee loot amandelen gesneden als pingelen een wynig sucade en boter
boven op geleyt

95. Om een eyer koeck te backen
tot een pond meel, aght eyeren, dry kommetjes warme soete melck, een half pond
boter en sout dry lepelen gest dit onder een gemenght en twee uuren laate rysen

96. Karse taart
twee pond kersen de steenen daar uyt gedaan twee gestooten beschuyten een onder
en een boven op de kersen gestrooyt ses loot suyker, een half loot caneel en wat boter
boven op geleyt

97. Orange taart
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neemt verse Orange schellen snytse aan dunne snippers setse vier en twintig uuren
in kout water dickwils verva[r]st koocktse dan ruym in regen water tot datse heel
gaar zyn stoofse dan met half wyn en half water wat corenten, een stuck boter, en
braaf suyker als dit kout is soo leght het in de korst en een dun korsje aan regeltje
daar boven op

98. een korst van een bruyne pastij
een spint rogge meel fyn gemalen en dat met heet water gemenght vrij wat styver
als roggenbroot
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99. tot de spys van de bruyne pastykorst
tien pond rund vlees uyt de bil braaf geklopt en schoon gewassen aght dagen in bier
asyn geleyt met een bosje tym, wat fyne majelyn, wat laurier bladeren, en een uyen
met nagelen bestooken, dan gelardeert met vers speck gewentelt in sout, peper,
nagelen, gereven citroen schil, en notemuscaat dan onder op de bodem van de korst
een laaghje speck geleyt dan het vlees daar in bestrooyt met het ovrige daar het mede
gelardeert is en een laaghje speck boven op een bierglas met rinse wyn een half
bierglas van de asyn daar in gestaan heeft, een half bier glas water, en een hantje vol
sout moet wel vyf uuren in den oven staan backen

100. Om sprissen te maken
een utrechtse pint soete melck, dat laaten sieden en dan alkokende een pond meel
daar in geroert dat tot een klomp deeg wert dan op een planck gekneet een voor een
veertien eyeren met wit vier en tien doyers deckt dan toe en latent een half uur leggen
rysen en dan vier pond booter saghjes laate kooken, en heel klaar schuymen, dan
afgegoten, in de pan daar men de spritsen in backen wil, doetse dan in de spuyt en
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douwense daar door in de booter, maar de booter moet eerst weer aan't kooken zyn
laatse dan daar in gaar werden
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101. Om citroen vlade te maken
aght eyeren een kelkje rinse wyn, het sap van twee citroenen het geel daar of en
ingeraspt een half gereven witten brood tien loot suyker dry loot gesmolte boter men
moet vier eyeren met wit en vier sonder wit nemen en dit in een schootel laate koken
tot dat styf is

102. Om een Appel vlade te maken
zes gebraade appelen die door een teems gevreven een half witten brood gereijft ses
eyeren een com weyns een halve kom waters een loot suyker op een sidende ketel
met water gaar laate werden men moet een stuckje boter in een schootel doen eer
men de vlade daar in doet

103. Om melck vlade te maken
anderhalve com soetemelck ses eyeren en dry loot suyker dit soo laate styven

104. nier koeckjes
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de nier van een gebraade nier harst klyn gehackt met het vet dat daar om sit een
vierendeel corenten, dry eyeren en suyker daar onder gemenght dan wittenbrood aan
snetjes gesneden en in water even nat gemaackt en dan gefruyt als de eene zy gefruyt
is, soo moet men de nier daar op leggen en dan als de andre zij gefruyt is soo moet
men de nier laate fruyten totdat root is

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

37

105. Om eyer kaasjes te maken
tot anderhalve pint soete melck hollantsche maat, ses Eyeren eerst klyn geklopt dan
de melck daar onder geroert en samen laaten kooken tot dat het hot en dan in de
kopjes gedaan en de room die daar over moet ook opgewelt

106. Om amandel pap te maken
een vierendeel amandelen heel klyn gestooten met vier lepelen roose-water negen
loot van het alderfynste taruwe meel een vierendeel suyker twee uytrechtse mingelen
soete melck dit wel gemenght en dan samen laate kooken totdat het meel gaar is en
dan in twee schootelen gegoten

107. ongepluckte vinken
eerst kalfs lapjes dun gesneden en dan hart gekoockte eyeren en petersely samen
gehackt met een wynig Chalote en wat note muscaat en ook wat gestoote beschuyt
en sout met dunne schyfjes speck dan eerst een beetje op de lapjes van dat gehackte
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en 't kruyt en dan het speck daar op en dan weer van het gehackte op't speck en't
kruyt gedaan en soo opgerolt

108. om chalotten in te leggen
deselve schoon geschilt zynde in klyne flesjes ingeleijt aan lagen en tussen jeder laag
een daaldertje of dry miredixwortel en een blaadje of twee foulie en een wynig heele
peper met wat zout en dan het flesje vol gegoten met tweederde parten asyn en een
derde water het geene gekoockt zynde daar heet moet op gegoten werden
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109. Om een schapen bout te stoven seer goet
naar de bout geklopt te hebben met speck aan lange stuckjes gesnede gelardeert als
in't sout en kruyt gewentelt is soo doet daar by drie a vier chalotten een halve
notemuscaat, wat foulie, wat kruytnagelen, wat peper, en sout, en met een wynig
rosemaryn bestooken leght dan in een pot doet daar op een mingelen wyn wat min
of meer naar men oordeelt genoeg te zyn deckt het dight toe en laat het soo een klyn
uurtje saghjes stooven maar moet altemet eens naar gesien werden dat niet aan en
brand, keert het dan om en laat nogh een uur staan stooven tot dat genoeg is met vier
ook op het decksel maar niet dat aanbrand

110. Om een bruyne Carbenade saus te maken
neemt wat boter in een pan en laat wat bruyn braden strooyt daar wat blom van
roggemeel in om wat te binden maar instrooyende moet wel geroert werden of sal
schiften doet daar in wat bouljon of anders wat water met dry a vier gestoote kruyt
nagelen een wynig sout, wat peper dry a vier Chalotten aan stuckjes gesneeden en
eerst in de booter gefruyt en dan in de saus gedaan en te saamen nogh wat gekoockt
met een kleyn scheutje verjeus of asyn

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

111. Om Orange taart van de juffrowen van den Bosch
neemt ½ pond snippers van oranje, een halve stuyver witte brood geraspt een kom
vol Corente, een half kommetje booter, wat Caneel, wat siroop van Abricosen, en
boven op wat sucade gesneden
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112. Om suijker koeckjes te maken
men neemt aght Eyeren die een half uur met een gartje geklopt moeten worde een
pondt suyker fyn gesift, een pond taruwe meel, klopt dat dan nogh een half uur onder
een dan een tyd lang stil laate staan, dan de koeckjes soo groot als mense hebben wil
op een blick of pampier geleyt, en als mense wil glaceeren wat wit van een ey wat
fyn geklopt en met een quasje daar over gestreken dan in een Oven geset die niet
heter moet zyn als dat men de hand daar mackelyk in lyde kan of in een taarte pan
maar niet soo ver onder als booven

113. Recept om queen wyn te maken
de queen geraspt met schel en al maar niet het klockhuys om dat daruyt slymerigheyt
van de kernen besinken laat het een naght besinken, giet het dan soetjes af en doet
op jeder kan nat een pondt suyker roert het dan lustig door een, en als de suyker
gesmolten is doet het door een zeef, het vaatje moet met brandewyn omgespoelt
werden en de stop of bon daar maar los opgeleyt worden tot dat het uytgewerckt is,
dan vult men het met spaanse wyn weer vol op en vast toegemaackt zynde, laat men
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het een maand 5 a 6. stil leggen; dan afgetapt op klyne flesjes die mede met brandewyn
moeten omgespoelt worden is seer goet

114. Exelente ongekoockte Geley van Aalbessen
een pondt besse nat, met een pond fyne gereve brootsuyker daar langhsamer handt
ingeroe[r]t tot dat begint dick te worden
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115. dunne pannekoeken
een houte lepel meel
ses a seven Eyeren
dry houte lepelen melck
een bierglas water
wat sout
een goet glas boter in de pan daar men't in backen wil en dan't int beslag gemengt
probatum
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116. Creme velouter van nigt Dedel
Neemt een hollands pintie vet van Room die heel soet moet afgeschept worden en
weegt dan een half loot en de swaarte van een sestehalf vis lijm die eerst met water
moet gesmolte en door een neteldoeks lapje gegote worden doet dat dan by de Room
en suijker na de smaak laat het saame kooken maar het moet gestadig geroert worden
als het wel door gekookt is so neemt het van t'vuur en doet er wat orange water in
en roert het tot dat het by na kout is dan in een paton of vorm gedaan en als het styf
is ten onderste boove op een glaase soucoup geset.
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117. Een Galantine
men neemt een gevilde kalfskop half gaar gekookt, laat ondertussen twee kalfspooten
klijn gehakt met drie pinten water op de helft verkooken daar men dan de kop aan
stukjes gesneeden en wel van alles gesuijvert in doet, met een half pint azijn, wat
sout, en een ordenaare tinne kom nat van de kop, als mede eenige groote blaare foelij,
een wijnigje heele peper, en wat dunne schijfjes citroen, en laat het so te saamen gaar
stoven in een nieuwe aarde pot, als het dan gaer is, rangeert men nog wat citroen
schijfjes en wat foelij in een vorm en legt het vlees daar op, het nat door een teems
daar op gegoten en so koudt laaten worden, en met azijn gegeten, het laat zig
opsmelten en kan dan weer voor een versere schotel dienen.
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118. Sausijs de Boulogne
vier pond mager Spek en een half pond vet schraal twee loot peper en vijf loot sout,
het moet vast gestopt worden en vier en twintig uuren in het sout laaten staan, en
dan in den rook hangen
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119. Om Consumé te maken
1 lb kalfvleesch, 1 lb osse vleesch een Capoen 1 kalfspoot maar daar moet geen vet
nog Velleties aan sijn dat alle aan stukken gedaan en geen water als dat van het
wassen daar aan blijft en die dan in een exacte kan gedaan en die kan met een blaas
digt toe gebonde en in een ketel die ½ vol water is geset en dan 6 Uren laaten kooken,
is seer goet voor ijmand die swak is en dan s'ogtens om 10 en s'avonds om 5 of 6
Uren weder een koppie of 3 maal daags.
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120. Om kreeften te farceeren
De kreeften gekookt sijnde neemt men de vis van de selve en hakt fijn en maakt daar
van een farcé so groot als van een gehakte snoek en lugtig geklopt legt mendie weder
in de schulp van kop en staart daar men de klijne tengelties van gebrooken heeft en
snijt in de farcé so schuijnse ruijties om de lugten op te trekken dan set men deselve
in een taart pan met onder wijnig en boven wat meer vuur, tot de selve sijn couleur
heeft.
Om de sous daar op te maken neemt men de schulp van de schaar en tengelties en
stootse in een steene mortier dan neemt men de gestote schulpe en wat korsies van
witten brood en laat die in de boter fruijten tot dat t' brood sijn couleur heeft en mengt
er alengskens wat kalfs bouillon bij en laat
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dat te samen kooken dat t' fraaij rood word en dan door een teemes gedaan en verder
wat bouillon sout en een weijnig specerijen daar bij men doet er morilles champignons
so als men gelieft ook wel sweserijke blom kool en al t'geen men verder goed vind
om soep daar van te maaken neemt men maar wat meer schulpen om te stoten want
sou anders geen couleur hebben, men hakt in de farci ook wel morilles en
champignons is maar te delicieuser in de saus moet men op t'laast eenige schijven
Citroen doen en in t'farci een wijnigje van de buijtenste schil fijn gekapt in plaats
van Citroenen kan men ook onrijpe druijven neemen
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121. Om Snoek te stooven die Exellent is
Naar de groote van de snoek die grof moet gekorven worden en kop en staart aan
den andere gebonde worden doet daar bij een bos piterceli een grote uijen met nagelen
bestooken verscheijde blaade foelij ee[n] heele peeper een nootemuskaat dan moet
de vis in rinse Wijn bedove gekookt worden op heet vuur en als se gaar is de saus
door gegooten en een goed stuk boter in meel gewentelt en gedurig geschut.
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122. Om fricandaux te maken
Neemt 3 lb kalfs lappies van een schijf gesneede klopt se braaf met de rug van een
mes lardeert se met de schil van Citroen, spek, en thijm, neemt daar na majolijn
peterseli, jonge uijens, sout, peper en wat muskaat snijt het heel fijn en wrijft het
vlees daar meede, doopt dan het vlees in doren van eijeren en blom van meel, braaijt
het in wat boter, en als het gaar genoeg is, neemt het uijt de pan, en houd wat sterke
jus gereed. doet daar eenige anschovis bij een glas roden wijn 2 of 3 chalotten het
nat van een Citroen laat het stooven tusschen 2 schotels mengt een stuk boter met
een door van een eij bind de saus en giet se over t'vleesch met gefruijt spek, met
gebrade oesters, moucherons, zweseriken in klijne stukke gesnede, en gefarceert
Vleesch en eenig aangenaam suur als astracantilles en barbarissen
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123. Om Carper te Braaden met een apetissante Saus.
Men neemt een karper hoe grooter hoe beeter en schrapt se schoon (somen er op dien
tijd kookt so snijt men er de kop van also die gebraede niet veel is t'ingewand doet
men er uijt om meede bij de gekookte of gestoovde te doen, men kan t'er ook wel in
laten als se dan maar wel gegalt is, en de kop ook wel) maar t'principaalste is de selve
wel te wassen en met een doek te droogen, de rug fijn te kerven regt op en neer, niet
verder als een stroo breed van elkander, om de graaten so fijn te snijden dat sij in
t'eeten niet incomoderen dat aan weerkanten gedaan sijnde droopt men se met booter
en bestrooijt se met fijn gestoote beschuijt dat er als een korsje op leijd.
dan neemt men teenties dwars over de rooster en braad de karp daar op om se te
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gemakkelijker af te krijgen, en aan d'eene sijde genoeg sijnde legt men een schotel
op de vis en keert se met rooster met al om, en de teenen verbrand sijnde neemt men
er nieuwe: En moet niet te schielik brade
Om de Saus te maken neemt men Een thée kopje wijn asijn, twee dito Rode wijn,
10 pepers, 3 Nagelen, een blaatie foelij, een halve kleijne Notemuscaat, met 1
beschuijt t'samen fijn gestooten, 1 Groote vinger hoed vol fijn gekurve Citroenschil,
wat sout, 3 Anchovissen, een schijf of 3 van een Citroen, of onrijpe druijve so t' in
t'saisoen is. om de saus te binden mag men er nog wel een beschuijt of meer fijn
gestooten in, dit dan te samen late koken sonder schiften, tot dat t'beschuijt uijt geset
is en de saus gebonden, dan roert men er so veel boter in als de smaak vereijscht, dat
doorgaans wel so veel is, als er quantiteijt in t'pannetie is.
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124. Roggenbroods Podding.
Neemt ½ lb suur roggenbrood gerapst ½ lb runder vet fijn gesneeden ½ lb krente
schoon gewassen, suijker na de smaak een heelen notemuscaat geraspt 5 of 6 Eijere
wel te samen gemengt in een doek gebonden en een uur en 1 quartier gekookt en dan
opgedient met verse gesmolte boter #

125. Om Water room te maken
Neemt 4 witte van eijeren seer fijn geklopt sonder schuijm, een chocolaat kop vol
nat van Citroenen, dat door een doek moet lopen een dito kop vol gekookt koud
reegen water en 4 leepels gereeve brood suijker dat op t'vuur geset en sagjes geroert
tot het dik is #
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126. Recept om schulpe te bakken
Op ieder eij een loot beste blom de helft van de Eijeren neemt men het wit, en de
helft sonder, een tinne leepel met brandewijn, en verders met soetemelk beslaagen
dunder als deeg van benies en boven op de schulpe gegoten,
NB: Met 4 eijeren kan men 50 schulpe bakken,

127. Recept om Note te confijten
De nooten moeten kruijsweege in de dwarste doorstooken worden, en dan een nagt
in pompwaater laeten staan dan het water daar uijt laten lecken, en dan een stukje
caneel en Citroen door de gaaties gestoken, en dan laaten gaar kooken. So het voor
de gesondheijd is op de hondert nooten 3½ lb stroop die met een groot bierglas water
gekookt moet worden en wel geschuijmt worden dan de nooten daar in gedaan en
so same laten Confijten: NB: so men deselve voor de smaak maakt moet er 4 lb
Bruijne suijker in plaats van stroop gebruijkt worden.
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128. Recept Om Sneeuw-ballen te bakken
Qwalijk een ½ lb best terwe meel, een Utrechts pint melk, set de melk op het vuur
en het meel er kokend in geroert, dat het heel effen is als boekenden brij en dan wel
gaar kooken als dan van het vuur afgenoomen en dan 6 eijeren een voor een met het
wit er'in geroert, en dan nog een groot quartier geklopt, dan op een plank gedaan en
in klonties in ongesoute boter laten kooken tot dat se even bruijn sijn #

129. Orange Geleij
Neemt suure oranges doet er' de schil af, en laat se in reegen water kooken ontrend
een quart uur doet er de Vliezen en korrels uijt dra dat se gekookt sijn.
Als uwe oranges so klaar gemaakt sijn, maak dan de stroop van een lb suijker tot
een pond dus geprepareerde orange doet er dan de orange in met t'nat van 1 Citroen
laat het samen koken tot het dik is het moet
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telkens geroert worde want het brand ligt aan.

130. Exellente Geleij van Aalbessen van tante van Sandenborg
Neemt 2 lb roode en 2 lb witte bessen van de steelen getrokken 2 lb frambozen doet
die in een aarde kan met een netel doekse lap toegebonden set die in een keetel met
waater en laat die kooken, giet dan van tijd tot tijd het nat van de bessen door het
neeteldoek af neemt dan tot 1 lb nat 7:¼ suijker doet de suyker in het nat en laat het
een seffen opkooken giet het dan in de potjes.
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131. Een podding om in een klyne tullebant Te bakken
Voor twee stuijvers gereve witte broot, ¼ lb amandel past, ¼ lb Corinte, 6 eijere, ½
tinne kommetie gesmolte boter, en ook ½ kommetie melk, ½ tinne lepel gest vijf ¼
loot suijker, 5¼ loot sucade, 5¼ loot oranje snippers, de eijere, de suijker, en de
amandelen moeten eerst te saame heel lugt geklopt worden, dan het gereve wittebroot,
de gest en de melk warm gemaakt, daar braaf door geklopt, dan de sucade, de oranjes,
en de Corinte, en ten laasten de booter.
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132. Exelente Spritse
neemt ¼ lb water ¼ lb soetemelk een stukje Caneel en een klontie boter laat dat
saame kooken neemt dan ½ lb best tarwemeel roert dat daar langsamerhand al kokende
in even eens als men boekende brey kookt en als het gaar is laat het op een schotel
kout worden neemt dan 5 eijere met wit en doore saame, dog daar mag nog wel een
wit of twee meer in sijn, kneet die met de hande een voor een onder die deeg so lugtig
als men kan neemt dan ⅓ Reusel en ⅔ boter
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die gesuyvert moet syn dat er geen pekel in is laat dat saame in een Casserolletie
kooken en draaijt er u sprits is 7 laat se bakke tot se Cleur genoeg heeft.
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133. Recept om een Oranje podding te make
Neemt de schille van drie verse Oranje appele waar van het wit seer dun afgeschilt
moet worde dan de afgeschilde schille met water opgekookt en het water twee maal
afgegote als dan voor de derde maal het water daar op late blijve tot dat de schil gaar
of week is neemt dan dese navolgende ingrediente een half lb verse boter dog niet
gesmolte een half lb fijn gestote amandele een halve gereve notemuscaat 8 eijere
twee met het wit en 6 sonder wit een weynig suijker na mate het een ijder soet wil
hebbe nadat het wel door malkanden geklopt is doet het een tinne schotel en een half
uurtie late bakke met langsaam vuur

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

59

134. om een podding te Bakke
Neemt een lood tarwe meel doet er bij 9 eijere 3 met het wit en 6 sonder wit wat
warme soete melk en gesmolte Boter Corente oranje snippers en sucade fijn gesnede
amandele en wat caneel met een lepel gest en wat dit beslage en so te rijse geset en
dan [in] een vorm gedaan en late Bakke of in een doek gedaan en 2 ure late koke is
goed

135. creme Brulee'
Neemt een spoelkommetie soete room laat dat koke met 4 bittere koekjes bind het
af met 5 doire van eijere d set het dan op een assiet raspt er dan rijkelijk broot suijker
over neemt dan een eijsere schop maakt hem gloejend heet en hout hem daar over
tot dat het bruijn is is heel goet
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136. om queepensjes te maken
men neemt tot vier pond queen dry pondt suyker en vyf pinten nat men moet de
siroop eerst laate klaaren eer men de queen daar in doet dan neemt men vyf citroenen
welke men schilt en de schel aan snippertjes gesneden welke men eerst laat kooken
tot weeck zyn als de queen by naar genoegh zyn soo druckt men't sap uyt voorszeide
Citroenen daar in

137. om mee te kooken
men neemt taghtig mingelen water tot hondert pondt honing (minder of meerder naar
advenant) dit moet te samen vier uuren kooken en moet wel geschuymt worden en
dan laaten kout werden en op een vat gedaan
N:B. soo men daar swarte bessen wil opdoen soo moet men veertig pondt swarte
bessen tot een oxhooft hebben

138. Geley van appelen
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in vier en een half pint sap van appelen gerijft met schel en klockhuysen soo geheel
alsse sijn dat sap dan daar uyt gewrongen en een en een half pond suyker en laatent
soo maar kooken tot een geleij het sap van vyf a ses citroenen met een wynig citroen
snippers die eerst in water muruw gekoockt zyn op het laast daar by gedaan en dan
nog eens opgekoockt is seer goet

139. pruymen te confyten
tot vier pondt pruymen dry pond suyker anderhalf pind water of naar UE dunckt om
de siroop wel te klaaren, en als de siroop wel geklaart is soo setse een wynig te koelen
doet dan de pruymen daar in en laatse saght kooken tot datse genoeg zyn
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140. om halve queen te confyten
tot vier pond queen, dry pond suyker, vier pintjes water, of soo de queen wat droog
vallen soo neemt wat meer water, maackt eerst de siroop en als geklaart is soo laatse
kout worden schilt onderwyl de queen en de kerrens daar terdegen uytgedaan soo
leghtse in de siroop en laatse saghjes kooken, tot dat muruw zyn maar moet wel
oppassen dat continueel onder de siroop leggen

141. queen pensjes
tot yeder pond queen, dry quart pond suyker een bier glas nat van queen, en een
citroenschil ook het sap van de citroen daar in gedaan als't haast genoegh is gekoockt
soo moeten de snippers van de citroen in't sap van de queen eerst muruw gekoockt
werden

142. een ander om queen pensjes te confyten
tot vyf pinten sap van queen, dry en een half pond suyker vier pondt queen vyf
citroenen
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143. een ander dito
tot vier pond queen neemt dry pond suyker en vyf pintjes water en vyf limoenen

144. geley van barbarissen
neemt ses pond barbarissen en van de steeltjes afgedaan doet dan in een nieuwe aarde
kan sonder daar iets by te doen maackt die heel dight toe en setse in een pot met
water laatse dan daar in vier uuren kooken wringhtse dan door een gase doeck doet
dan in dat sap vyf pondt van de beste candy suyker en een pondt barbarissen met
stielen en laatent soo te samen kooken tot dat genog is
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145. geley van Aalbessen op een Extraordinaire manier
neemt schoone drooge aalbessen en doet die van de ritsen af neemt dan evensoo veel
suyker als aalbessen raspt die en doet met een wynig regenwater in het confeyt becken
even soo veel als van noden is om te doen smelten en tot siroop wert moet dan soo
algestadig aankooken tot dat de suyker weer droog en wit is, als van te vooren, maar
moet ter degen geroert worden en dan soo gedrooght zynde de aalbessen daar in
geroert tot dat al de suyker gesmolten is giet het dan te saamen in een teems en vryft
het daar door en het dicke dat onder aan de teems is moet niet verlooren gaan maar
door malkandre geroert werden moet ook wel sorgh dragen dat niet aan de koock en
komt want als het begint te kooken is alles bedorven om dat het als dan schuymt
moet maar soo warm blyven dat de suyker even kan smelten en niet meer dit soo
gedaan zynde doet in potjes daar ghy het in wilt bewaren is seer goet bevonden
N:B. op deselve wys maackt men ook framboisen, karsen, of wat fruyt men soude
begeren

146. om note te Confyten
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men moet de nooten in schoon water leggen en dan weer in ander water op het vier
setten en als haar eerste water sullen afgegeven hebben soo moet mense weder doen
kooken in ander water en als een wynig gekookt hebben moet men wat sout daar by
doen en dan daar weder uytgenomen en in schoon kout water geleijt dan moet men
de siroop maken en als ten halve gedaan is de noten daar in geleyt en danse soo voorts
afconfyten als andre Confituren maar men moet soo veel suyker nemen als de noten
in swaarte wegen
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147. past van abricose
neemt de abricose schilt die en doet de steenen daar uyt vryft se vervolgens door een
fyne seef neemt dan vier pond abricose en ander half pondt suycker en dit elck in
een becken gekoockt tot dat de suyker begint te candiliseeren en de abricosen dick
worden doetse dan by de suyker in't becken roertse hart onder een en laat dan wat
verslaan schepse dan op blickjes en laatse soo droogen

148. abricose met schellen droogh te confyten
neemt vier pond abricosen doet daar de steenen uyt maar men moet de abricosen soo
wynig quetsen als mogelyk is neemt dan een pond van de beste suyker
welgeclarific[eerd] en laat die kooken tot een goede consistentie en doet daar soo
veel abricosen in alle naast malkandren sonder quetsen of raken als konnen leggen
soo ras alser een muruw is moet men stuck voor stuck daar uytnemen en in een
posselyne scho[tel] leggen dan wederom rauwe in derselver plaats tot dat alle geconfyt
zyn d[an] koockt men de siroop weder op en men giet die op de abricoosen datse
met sir[oop] bedeckt zyn soo moetense dry etmaal staan en dan een voor een daar
uytge[nomen] en op een seef met gaatjes geleyt werden tot dat de siroop daar t
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heet maken dat men de hand daar inne kan houden en daar dan de abricosen stuck
voor stuck ingeleyt roert dan met een geswinthyt om neemt dan weder de abricosen
sonder questen daar uyt en wastse met een schoone doeck af en leghtse dan voorts
te droogen dan sal de schel wollig wesen en de abricosen schoon en klaar

149. Geley van Aalbessen
neemt tot dry pond bessen een pond suyker wringht dan de besse door een doeck
giet het by de suyker laat het kooken of het het becken uyt wouw kooken het moet
een quartier uurs kooken tot dat aan't lymen komt giet dan schielyk over in potten
of kopjes
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150. ongekoockte Geley van Aalbessen
neemt twee pond suyker van de beste slaat die aan stucken doetse heen en weer [i]n't
water laatse kooken maer moet gestadig geroort werden tot dat de suyker heel dick
is en weer hart wordt aan klompe neemt dan twee mingelen [s]ap van bessen giet
die dan in't becken op de suyker set dan weer op't vier tot dat aan de koock komt
maar moet altijd geroert werden

151. abricose past
neemt tot anderhalf pond apricosen geschild en de steenen uytgedaan een pond suyker
strooyt de suyker gereven strooyt die over't fruyt in't becken laat dan braaf kooken
en schuymt het wel dan moet men oontinueel roeren op dat niet aanbrand want het
moet soo lang kooken tot dat heel klyn is en dick dan in vormpjes of glasen geset en
in een kasje laate [d]roogen

152. abricose om te droogen
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[n]eemt soo veel suyker als fruyt schildt dan de abricosen en doet de steenen [d]aar
uyt leghtse dan in een aarde schootel strooyt de suyker daar over laatse [da]n een
naght over staan doet dan in een confyt becken en laatse dan saghjes [ge]stadig
kooken tot dat de siroop bindt leghtse dan voorsightig op een deurslag [to]t dat de
siroop daar uyt geleckt is dan op glasen in een droog kasje [la]ate droogen men
moetse dagelycks op schoone glaase leggen en omkeeren

153. om druyve te confyten
[n]eemt groote spaanse druyven of haane pooten die groen en hard syn doet daar
[v]oorsightig de correltjes uyt neemt tot jeder pond druyven een pond van de beste
[br]ood suyker een half pond water laat de siroop soo lang kooken tot dat [b]egint
te lijmen en klaar wort schoon geschuymt synde de druyven [da]ar by gedaan niet
meer als dry pond teffens laate kooken
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154. pruymen van damast
neemt soo veel suyker als pruymen koockt de suyker met een half glas reegen water
prickt de pruymen met een naalt als de siroop wat verslagen is doet de pruymen dan
daar in en laatse eens heen en weder opkooken doet die dan in een posselyne schootel
met de siroop koockt die des andren daaghs weer op sonder de pruymen sulcks moet
men drie dagen na den andre doen en telkens kokende weer op de pruymen gegoten
werden de laaste reys moet men de pruymen in potten leggen de siroop nog wat na
laate kooken en dan soo op de pruymen gegoten is probatum

155. Orangie snippers
neemt de appelen snijt die half door doet al het suur en vliesen daar uyt sneyt dan de
snippers soo dun en soo breet als ghy kondt al snydende set men de snippers in't
water koocktse dan in ruym water op tot datse klaar syn neemt dan tot een pond
snippers een pond suyker en als de siroop gemaackt is doet dan de snippers daar in
en laatse confyten tot dat de siroop dick begint te worden doet dan het suur van de
appelen daar bij en laat het verder af confyten
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N:B. tot twaalf appelen neemt men nog het suur van ses appelen meer maar moeten
vooral geen vliesen in koomen men moet soo veel suyker nemen als de appelen
weegen

156. frambose koeckjes
neemt dry pondt framboosen een pint besse nat dit te saamen laate kooken soo lang
als men het van aanbranden houden kan, het moet gestadig geroert werden, neemt
het dan van het vuur roert daar dan in een en een half pond brood suyker gereven en
gesift scheptse dan op glaasen soo groot als mense hebbe wil in een kasje gedrooght
en dagelycks omgekeert
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157. om Mourelle te Confyten
neemt soo veel suyker als mourellen strooyt die daar over soo daar niet veel nat uyt
komt moet men daar een half bierglas met water by doen koocktse dan over een snel
vuur van hout de steenen moeten eerst uyt de mourellen gedaan werden en dickwils
in het kooken geschut werden als men dunckt dat de mourellen genoegh gekoockt
zyn soo moet men die daar uytnemen en de siroop nog wat laate kooken die voor al
schoon geschuymt moet zyn
N:B: de kersen doet men ook soo maar tot een pond kersen moet men maar dry
quart pond suyker nemen en wynig gelyck kooken om de Couleur.

158. om abricose te Confyten
neemt soo veel gereve broodsuyker als abricose ongeschild gewogen dan moet men
die schillen en door midden snyden en met de holle sy boven in een schootel leggen
dan strooyt men de suyker daar over en laatse soo een naght staan dan eens heen en
weer opgekoockt en wel geschuymt weer in de schotel gedaan en des andren daaghs
voort afgeconfyt en al kookende de gaaren daar uyt geschept en in platte potjes
gedaan de siroop nog wat na gekoockt en dan op de abricosen gedaan
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neemt soo veel suyker als mourelle de suyker gereven en daar over gestrooyt wat
water daar by gedaan en op fel vuur braaf laate kooken de steenen doet men ook
daaruyt en moeten onder't Confyten dickwils in de ronte geschut werden men moet
niet veel gelyk kooken als UE dunckt dat genoegh geconfyt zyn schepse dan op in
een posselyne schootel en koockt de siroop nogh eens op doet de schuym daar schoon
af en gietse dan op de mourellen
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160. Om oranges heet te confyten
neemt de Appelen sneyd het nerfje maar even af leghtse in't water terwyl dat men
de andre schilt koocktse dan in regen water heel gaer leghtse dan in een schoon servet
op een vergiet test maackt ondertussen de siroop men neemt tot een pond oranges
een en een half pond suyker sneyt dan de appelen in de ronte (soo als men citroenen
doet in rinse wyn) maar de nerfjes moeten van binnen aan een blyven en de kerns
met een punt van een mes soo veel als men kan uytgedaen werden, laat die dan
saghjes confyten tot dat de siroop begint te lymen als men ses appelen confyt moet
men van dry het suur nemen en daar by doen laaste dan voorts afconfyten maar de
siroop moet nogh wat na kooken en dan op de oranges gedaan

161. Om vrughten met steenen in brandewyn te leggen
neemt twaalf loot suyker tegens een pond vrughten de persike de wol wel afgevreeven,
maackt van de suyker een siroop met veel water als de siroop koockt soo smeyt de
fruyt daar in en koockt het heel wynig tot datse doen begint weeck te worden neemt
een pot vol brandewyn doet de vrughten daar in soo kokende uyt de siroop decktse
aanstonds toe de vrughten moeten wel onder de brandewyn leggen anders wordense
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swart laat dan de siroop toegedeckt kooken tot datse dick wordt gietse dan in een
back menghtse door de brandewyn die van de vrughten gegooten moet werden wel
door. doet dan de vrughten in een glaase fles met een wyde mondt giet dan de
gemenghde siroop daar op bintse dan met fyn parkement en een leer daar over dight
toe is probatum
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162. om quee pensjes te Confyten
snydt de queen aan riempjes soo groot als men wil neemt dan soo veel suyker als
queen raspt dan eenige sleghte queen doet daar soo veel water op als dunckt nodig
is tot de siroop wringht het samen door een doeck laat dan dat nat met twee pond
suyker eens opkooken doet daar dan twee pondt snippers in en de schil van dry
citroenen heel klyn gesneden die eerst in water opgekoockt moeten worden laat so
saghjes confijten als UE dunckt dat root en de siroop dick genoeg is doet daar dan
het suur van dry citroenen in en laat nog eens deur kooken doet het dan in een pot is
heel goet

163. om marmelade te maken
neemt maar twee pond queen teffens en raspt eerst een deel queen met schil en al tot
aan't klockhuys toe giet daar dan ruym twee utrechtse mingelen water op laat dat
eens opkooken giet het dan door een teems laat een naght besinken neemt dan tot
twee mingelen van dat nat twee en een half pond suyker geraspt laat dat terwyl men
de queen schilt en aan quarte snyt eens opkooken doet daar de queen al schillende
in en een ander moet de stuckjes die gaar zyn al een voor een daar uytnemen en op
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een taljoor met een gauwighyt stucken vryven tot altemaal heel feyn is en dan soo
lang laten kooken tot men de bodem van het becken siet

164. om witte pruymen te confyten
dry quart pond suyker tot een pond pruymen eerst de pruymen met water opgekookt
en dan geschilt en een naght in de siroop laaten staan en dan afgeconfeyt
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[note wit te confyten]

[noten swart te confyten]
[geley van appelen]
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[om roode Aalbesse koeckjes te maken]

[orangie suyker op borde]
[citroen siroop]
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[barbarisse te Confyten]

[druyven nogh beter te confyten]
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[orsade]
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165. om Prouwelen te bakken
Neemt een lb weyte meel een half lb Grutte meel 4 Eyeren 1 lb suijker wat Caneel
1 lb annys Saat 1 kommetje Gesmolte Boter

166. een Engelse podding
¼ lb tarwe meel ½ lb soete melk geroerd als pannekoeke deeg Zet het dan op het
vuur met geseede Citroen Schil een stukje boter soo groot als een Ey kookt dit te
same als spritse deeg laat het verslaan dan doet der nog by ½ lb booter 8 eijeren
waarvan het wit tot schuijm moet geklopt werde wat gepelde rosijne klyne stukjes
sucade en wat suyker dit alles wel geroert synde in de vorm gedaan die alvorens met
boter besmeert en met beschuyt bestrooijt moet worde moet een uur in water koke
met boven en onder vuur

167. de Sauß
een pintje melk wel gekookt met een stukje caneel een wynig meel en 3 doore van
Eijeren wel geroerd is een goede Sauss
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168. Recept om kerrie te maken
Men neemt twé Jonge hoenderen een daar van aan stukken gesneden als poelet, twé
pont kalfsgehakt waar van men een gedeelte doet in het andere hoen, dat heel moet
blijven en van de Rest van 't gehakt Balletjes gemaakt, dat te saamen gekookt soo
lang van nat tot een Schotel soep, dan doet men daar by vier A vyf Uijtjens die eerst
aan stukke gesneeden en met Meel en Boter in de pan gefruijt moeten worden en
deze navolgende kruijden, van ieder een half Loot Comyn Gember Coriander Saat,
en kurkuma en ook wat gestoote peper en sout men kookt ook Ryst tot pottje beuling
om droog daar by te eetten

169. Kerrie soep
Vyf uyens fyn gesnede in de boter gebrade 4 leepels poeder van kerrie 2 hoendre
een aan stukke gesnede en een heel gelate 2 lb Kalfs poelet en gehakt voor balletjes
nog wat sterke boullon daar by gedaan en spaanse peeper
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170. om kalfskop als schilpad klaar te make
de kop moet 24 ure in water staan en dan in een doek geknoopt ruym half gaar gekookt
en dan aan klyne stukjes gesneede tot een ragou[t] maar de senuwe daar uijt gedaan
Maar de tong mag daar wel by gedaan worde 8 uijens fijn gehakt en dan in een
Caserol met boter en 2 leepels meel door de uije geroert en dan heele kragtige boillon
dan in een doekje wat spaanse peeper foeijlij nagele omtrens een uur late koke dit
moet alles daags te vore geschiede daar moet ook nog de schil van 3 citroene en een
halve fles moesel wijn by Week de spaanse peeper moet daar soo lang by blijve tot
het sterk genoeg is dan doet men het lapje daar uijt dan een half quartier voor het
opdoen 10 doore van eijeren daar door geroert dog vooral sonder wit dan het nat van
3 citroene
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171. om smoeder vis te make
Men neemd een tinne of kopere schotel die wel vertind is legt de bot en baars daar
in met twee hande vol sout na dat men vis heeft giet daar kokend water op laat het
een quartier uur staan giet der dan het water af en neemd wat foeyly peper en
kruydnagele vier of vyf naar de smaak een uytje fyn gesnede dat dan by de vis wert
gedaan. Met wat soete room laat het same stove in het laats doet men der by wat
geraspe oude edammer kaas wat gepelde garnale een stuk boter in meel gewenteld
en laat het mede opstove en proeve of het sout genoeg is en of der boter genoeg by
is
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172. om makarony klaar te maake
men kookt een half pond makarony in soete melk twee ure dan roert men daar een
stukje boter door wat suyker en caneel na de smaak 3 eyeeren dan gebakke in een
diep schoteltje of vormpje met onder en bove vuur is seer goet

173. op een ander manier
neemt een half pond makaronij laat die twee ure koke in kalfs boullon laat daar dan
het nat aflope doet der dan by een quart pond oude kaas met een goet stuk boter en
roert het dan sagjes onder malkandere doet het dan in een diepe schotel of vorm een
weynigje kaas bove op gesneede doet het dan in een taarte pan met vuur bove en
onder dat het wat couleur krygt
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174. nokke
Neemt een pintje soete melk of room laat het braaf koke met een goed stuk Caneel
daarin neemt dan 4 loot boter laat se smelte en roert se dan tot deselfde koud is doet
hier by twee lepels wyte meel 3 eyeren roert dit klijn doet dan dit mengsel te same
in de melk set het dan op het vuur een quartier gestaadig geroert tot het dik wort giet
het dan op een assiet met wat fyn gestote beschuyt boven op met klyne stukjes boter
set het dan op een weynig vuur met een taarte deksel daar op om styf te worde soo
als men een vlade doet men doet der dan wat brood suyker in naar de smaak
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175. hoenders met Bottels
men kookt de hoenders gaar met wat sout, dan neemt men voor de sous een tinne
lepel tarwe meel gemengt met twee lepels asijn en vleesnat tot een half pindje te
same, eenige stukjes Caneel 1 a 2 blade foeyly een verse citroen die de schil niet
bitter is aan daalders gesnede daar by gaar late koke wel ander half uur een halve
stuijver witte brood het kruijm fyn gereeve en daar door geroert en nog een uur late
koke wanneer men het op sal doen de helft van een half pindje rhynse wyn late heet
worde en dan de sap van een citroen en een stuk boter daar door geroert en suyker
na de smaak men doet daar dan by wat geconfyte Bottels de hoenders moete droog
op de schotel gedaan worde en de sous daar over gegote worde is seer goet
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176. om Jaune manger te make
Neemt 9 glaasjes moeselwyn en 1¼ loot vis lym en een stuk Caneel laat dat same
kooke tot het gesmolte is, moet dan door een lapje gedaan werde, neemt dan 7 eyeren
fyn geklopt, 2 en een quart glaasje citroennat, broodsuyker na de smaak, waer door
gedaan en doet dat by de moeselwijn, laat dat same ¼ uur koke, en dat in de vorm
gegote, moet daags te vore geschiede, om styf te worde.

177. een Citroen Taart
agt eyeren met het wit, sterk geklopt, vijf grote citroene de schil afgerasp, en de sap
daar uyt gedrukt, ¼ lb amandel past, een glas Rhijnse wijn, en suyker na de smaak,
dit te same in een vorm gedaan, sonder korst boven op, en moet ¾ uur bakke
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178. Wortel podding
¼ lb Boter 4 beschuijte 4 eyeren 3 a 4 wortelen na maate dat se groot sijn fyn gerasp
een stuk Caneel fijn gestote, een halve leepel gest, een leepel broodsuijker, doet dat
te same in een vorm, set die in kokend water en laat se een half uur koke.
Tot de saus, neemt men een half glas moesel wijn, 2 doore van eyeren, wat suyker
Caneel, en een klondje booter.
N:B: de vorm moet voor men het beslag der in doet, met boter besmeert, en met
beschuyt bestrooijd werde
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179. osse Bil in gelij
neemt de Bil en set die dry dage in asijn met kruyd nagele, men moet het vlees ook
besteeke met kruydnagele, dan den avond voor dat men se eete wil, doet men daar
by 4 kalfspote, een bier glas bruijn Bier en wat suijker, savons op wat kole geset,
dan 's morgens opgeset tot het gaar is, het vlees in een diepe schotel geset, de boven
sy onder de gely door een Zeef gedaan, en over het vlees gegote, en soo koud late
werde
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180. Taart a La Glace
3 once groffe ryst een nagt in wat warm water late weeke en dan sagt en droog
gekookt de schil van 7 citroene in reege water gaar late koke 8 a10 once broodsuijker
fyn gewreeve een Bierglas citroen sap dat alles onder een geroerd en in een korsje
gedaan maar geen korst boven op en langsaam late Bakke kan daags te vore geschiede
is seer goed

181. andere manier
men neemt 20 loot witte suyker 6 loot rijst niet gekookt maar in warm water uytdeije
6 citroene dun afgeschilt met een schaar klyn gesneede tot snippers en gaar gekookt
vervolgens de sap van de citroene de ryst de suyker en de snippers same in de korst
gedaan synde doet men se in de pan met onder en bove vuur tot het gaar is
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182. om karliene koekjes te bakke
men neemt ¼ lb gestampte amandele de helft bitter
¼ meel
¼ boter
4 eyeren twee met wit en twee sonder dit same braaf geklopt vervolgens aan ronde
koekjes in de taarte pan gedaan met onder en bove vuur tien minute staan moete

183. om room vlaa te make
men neemt ruym een half pintje room 6 eyeren en suyker na de smaak dit same door
elkandere geroert door een seef gedaan braaf geklopt op het vuur geset tot dat het
kookt en op een schotel gedaan en kout late worde

[Remedien]
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A
ambyen uytwendige

18.

ambyen

32.

ambyen van dr: marchal

32.

ambyen

33.

B
borst plaaster

1.

binne koortse

5.

bornius water

7.

benauwde en quade borst

17.

bloet sweeren

19.

brandsalf

20.

brandsalf nogh anders

20.

voor beroertens

24.
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blauw schuyt

31.

benauwde borst

31.

bloet sweren

19.

blauw schuyt in de mondt

48.

benauwde borst

48.

blauw schuyt exelent

49.

borst dranck

[54]
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C
conserf voor de hoest

10.

colyk remedie

22.

clisteer voor't Colyck

23.

chocolaat te maken

34.

clisteer voor de rodeloop

54.

D
dicke wangen en geswellen

6.

een ander nogh beter

6.

deur legh salf

20.

defluctie op de oogen

21.

dovighyt

26.

nog een ander voor dovighyt

26.

dolle hondt als gebeten heeft

41.
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E
extrackt van alsem

2.

Elixer admirable

3.

exterooge te verdryven

9.

elixer mirre

15.

elixer voor de maagh

16.

Elixer van hardenbroek

17.

Elixer van bontekoe

18.

engelsche sieckten van kindren

23.

Elixer proprietatis paraselsus

28.

Exelent maagh water van night Scott

54.

F
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G
gebrandtheyt

1.

gequeste scheenen

19.

gom bonjewyn te maken

24.

graveel

29.

gal of sleym

30.

gesight

39.

tegen't graveel van dr: beverwyk

40.

graveel van frere jaques

45.

gelue

46.

nogh voor de gelue

46.

graveel

47.

een dito

47.

een dito

47.
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Een dito

48.

gal

48.

gelue

49.

H
hooftpeyn

5.

nogh een ander voor hooft pyn

5.

nogh een ander voor hooft pyn

6.

hoest dranck

7.

hard sterkend Elixer

30.

hert kloppinge

35.

een ander voor hert kloppinge

35.
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I
goede inckt te maken

46.

inckt op een andre manier

46.

inkt Exelent

56.

K
quade keel

5.

koude jight

6.

koninginnesalfe

8.

kene in de handen en seere tepels

10.

voor de koors

21.

koors en sprouw

24.

alle koorsen en byzonder de derdende

29.

koel dranck

34.

kinder pockje te doen opkoomen

34.
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koudt vier

45.

kruyden wyn

50.
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L
Lucatelle balsem

11.

Lavement voor een kind

15.

Voor de loop

41.

longh sieckte en tering

44.

Lavement voor't Colyck

49.

M
maagh water

3.

remedie voor de maagh

42.

mond water van doctor: mouton

55.
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N
nawe van een kraam vrouw

21.

naar ween van een kraam vrouw

51.

O
opiaat voor de tanden

2.

opstopping van't water

5.

oogh water

8.

een nog beter oogh water

27.

opstopping van't water

30.

oogen die brandig en geamflameert zyn 42.
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P
pomade te maken

1.

plaaster mirakel van de Werelt

4.

pillen voor't graveel

4.

voor pale couleur

6.

plaaster voor de wormen

8.

pate om de hande te wassen

10.

pomade voor de lippen

16.

pate voor de handen

18.

pap op de oogen

19.

plaister voor ge[s]welle en pyne

21.

pomade voor de lippen

22.

peyn in de zyde van een kraamv

23.

postelyn te maken

23.
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voor pleuris

27.

pap voor peyn

29.

pap voor alle sweren

32.

nogh een andre pap

32.

noge een dito pap

32.

purgatie voor de koors

33.

pap voor geenflameerde oogen

35.

plaister voor de pleuris

51.

paste d'amande pour les mains

53.

Q
quade keel

15.

quaud vier in armen als benen

31.

quade mondt

39.

quade seere van beesten

45.

quade of sweerende keel

47.
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R
roode loop

24.

remedie voor't gehoor

25.

roos als andre inflamatie

35.

roode loop

36.

voor de roos

50.

roode loop als andre loopen

51.

rode als andre loopen

52.

S
stuypjes van kinderen

18.

salf voor bloetsweeren

19.

stuypen een ander

26.

salf voor quetsuren en geswellen

28.

sweeten met kruyen

30.
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siroop voor de hoest

33.

scheurbuyck in de mond

34.

schurft te genesen salve

36.

stuypen en vallende siektens

39.

schurfde schapen en honden

41.

een ander voor schurfde honden

42.

jaght spruew

52.
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T
tand poeder

2.

tand peyn en sinkingen

10.

tisane voor't graveel

19.

tinctuur van Mevrou van loon

25.

tand vlees

39.

tand vlees een ander

39.

tanden een ander nogh

40.

tanden die los zyn om vast te maken

40.

tinctuur van Eyser roest voor alle
verstoppinge en pale Couleur

53.

V
verstuyt been of voet

6.

voor de vallende sieckten

16.
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voor uytwendige ambyen

18.

voor vallende siecktens

27.

een ander voor vallende siecktens

28.

vier in armen of beenen

46.

vier in de mondt

47.
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W
wonde dranck

2.

weyn van dr. bronckhorst

3.

voor winter handen

22.

water sught van de heer Timmermans

42.

een ander voor watersught

42.

wonden die swaar zyn

50.

X
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1. om pomade te maken
neemt twee pond rugge speck van een bergvarken fyn geschrapt laat het dan smelten
tussen twee tinnen schotels doet daar by twaalf kruytnagelen gesmolten zynde giet
door een teems op schoon regen water daar het een naght op moet blyve staan neemt
dan voorsightig af en smelt wederom op in tinne schotels met dry loot maaghde was
roert daar dan een pintje roose water in soo lang tot dat bynaar kout is en niet meer
en separeert en moet onder roose water goet gehouden werden

2. Secreet Recept voor een borst plaaster.
neemt een half pond ongesoute booter soo veel ongepeynt geel was wat saffraan
gedrooght en heel klyn gevreven daar by gedaan als het gesmolten is aght lepelen
oly van roosen daar door geroert een oude saghte fytel dubbelt op een geregen soo
groot als de borst is in de salf gestooken en op een pampier glad met de hand gesmeert
is voor alle clonters en sweere van de borst heel goet

3. voor gebrandthyt.
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neemt een lepel raap Oly en een lepel regen water dit tot een salfje geklopt en op een
bite bladt gesmeert en soo op het gebrande geleyt is seer goet
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4. opiat pour les dants.
une demi once d'iris de florence, une once de tartre de vin une demi once sang de
dragon en larme, une demi once coraal rouge prepare l'on ajoutera du miel rosatrum
autans quil en faut pour faire l'opiat

5. om tand poeder te maken die admirabel is
neemt sali, rosemaryn en nagel kruyt van elcks even veel drooght in een taarte pan
tot dat alles heel fyn gestooten kan werden brandt een korst roggen brood heel
langhsaam in het vier dat mede gestooten moet werden doet het dan saamen door
een fyn gaase seefje en soo veel cremortartdry daar door gedaan als men wil

6. wonden dranck
kreefte oogen de swaarte van een goud gulden ook soo veel seduar wortel ook soo
veel schelvis oogen half soo veel snoecks oogen en snoecks kieuwen de swaarte van
twee goud guldens dit alles heel feyn gestooten en op een kan oude franse wyn geset
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en tweemaal daaghs daar van genomen telkens een wyn glaasje vol te weten 's
morgens nughteren en des naardemiddaaghs omtrent vyf uuren

7. Extrackt van Alsem
neemt twee handen vol met knoppen van Alsem
een hand vol Carnebenedictus
een hand vol sintauria
de schellen van twee orange appelen en van twee Citroenen
op een mingelen brandewyn geset.

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

3

8. bittre wyn van bronckhorst voor de koors, een kwade maag, het
water, wormen en hertlyvighyt
bladeren en knoppen van alsum twee handen vol, Carnebenedict[us] twee handen
vol sintauria de groote steelen daar uyt gedaan ook twee handen vol robarber ses
dragma aloe ook ses dragma senubladeren gelyke ses dragma, alants wortel een
handvol gesneeden en geklopt dit alles op dry mingelen franse wyn gedaan en soo
ras als de koors af is een koffi kopje daar van genomen en voor jemand die purgeren
wil een kopje savonts als men naar bedt gaat gedronken

9. om Admirable Elixer te maken
een pint brandewyn een quart loot safraan een quart loot aloe een quart loot mirre
een quart loot spiritus salus armoniaci een quart loot robarber de schil van een orange
appel en ook van een citroen heel fyn gesneden en langhsaam laate trecken by het
vuur.

10. om maagh water te maken
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op een mingelen brandewyn neemt men een half once galinga een half once bakelaar
een half once gentiaan een quart once gember een quart once seduar een quart once
alantswortel een quart once Calmus een dragma angelica wortel een dragma nagelen
een vierde once caneel aan stuckjes gebrooken dit moet samen gestooten werden
dogh niet feyn
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11. plaaster het mirakel van de wereldt goet voor alle soorte van
quetsuuren ouwe en nieuwe geswellen voor peyn in de tanden, in de
borst, pleuris, podegra, kanker, ook goet voor die geen salf konnen
verdragen
neemt twee en dry quart pond oly van olyven set dat op het vier, doet daar in twee
once geraspte spaansche seep, neemt dan een pond rooje minium, een pond sruys
dat men samen moet mengen, doet het dan bij malkandren en roert het gedurig met
een spateltje laat het soo saghjes kooken in een nieuwe Eysere of roje koper pot als
genoeg gekoockt is moet men het van't vier nemen en doen daar by een halve once
gepulvriseerde Canfer en wat maaghde was braaf geroert en na datse genoeg gekoockt
is in kout water geleyt om rolletjes daar van te maken. N:B. om nu te weeten of de
salf genoeg gekoockt is moet men eenige droppelen in kout water doen en soose
ietwes aan de vingers kleeft soo isse genoeg gekoockt.

12. pillen voor't graveel
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twee Loot jerusalemse seep een en een half loot southout gepulvriseert vyf en twintig
druppelen jenever dit saamen in een mortier gestooten tot dat het een vast deeg is,
dan pillen daar van gemaakt als een Ertje waarvan men s'morgens nughteren vier a
vyf van moet nemen
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13. voor opstopping van't water
een kan van de beste mede een half pond onverleese corenten een quart pond vygen
opgespouwen en by't vier laate trecken en daar telkens een glaasje van genomen

14. voor hooft pyn
neemt men Lavendel bloemen, roose bladeren klap roosen, rosemaryn, laurier bladeren
van elcks heel wynig dit saamen in een glaasje brandewyn geset en iets warm laate
werden als dan met een compres op het hooft geleyt van grauw pampier

15. nogh voor hooftpeyn
een stuckje mager raauw osse vlees in het kuyltje van de nek geleyt

16. voor binne koorsen
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een hand vol carnebenedictus een hand vol foulie op een kan france wyn geset en
smorgens en savonts een wyn glaasje daar van gedroncken men moet ook een matrasje
van weynruyt op de rugh hangen het geene alle dry dagen moet vervarst werden

17. voor een quade keel
een pondt pomp water vyf lepelen ongepynde honing laat dat kooken schuymt het
schoon af, als het lauw is doet daar dan vyf lepelen wyn asyn in als men daar mede
gorgelt moet het effen warm zyn
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18. voor dicke wangen en andre geswellen
neemt voor vyf duyten haverde gort en dat gekoockt in karnemelck een lepel of twee
roose water daar by gedaan en tussen twee doeckjes op de wang geleght telkens heel
warm

19. een ander ook heel goet
voor een Stuyver witten brood in soete melck gekoockt soo veel saffraan als men
tussen twee vingers kan nemen gedrooght en klyn gevreven daar onder geroert en
tussen twee doeckjes geappliceert is selfs probatum voor klonters of hardighyt in de
borsten

20. voor pale Couleur
neemt jonge swaluwe die nogh geen veeren en hebben pulvriseert die en neemt daar
dan omtrent een lepel vol van in in warm bier
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21. voor een verstuyt been of voet
neemt een hand vol by voet een hand vol vlier blommen een hand vol stinkende
gouw te saamen gekoockt in sout water of pekel het been daar in geset soo warm als
men't kan leyen twee a dry dagen aghter een gebaayt als men het been daar uytneemt
een half uur stil blyven sitten

22. voor koude jight
jenever en spaanse seep tot een salfje geklopt en daar mede gestreken als de pyn op
syn hevighst is

23. een ander voor hooft pyn
een pinxternakelwortel gereven en met asyn nat gemaackt en in't kuyltje van de neck
tussen een doeckje geleyt.
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24. bornius water Laxerende en goet voor een quade maagh en 't
graveel
neemt twee stoop van de beste brandewyn doet die in een fles met een loot angelica
een loot alans wortel twee handen vol Carnebenetictus twee hande vol Centauria een
en een half loot baukelaar een en een half loot geneverbessen een en een half loot
robarber twee loot aloë een quart loot brionica alle dese kruyde moeten gesnede en
fyn gestoten werden doet die dan op de brandewyn laat het aght dagen trecken telkens
om geschut men neemt daar van des avonts een, twee a dry tinnelepelen vol naar dat
men sig daar by bevint het is ook seer goet in een mistige en geinfecteerde lught de
neusgaten daar mede gevreven van d:v:v: sandenburg

25. een heel goede remedie voor de hoest
6 lepels isop water.
6 lepels mariolaan water.
6 lepels venkel water.
10 lepels rinse wyn
6 lepelen eeren prys water.
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6 lepels vlier water.
6 lepels roose water.
6 lepels klaar water.
4 lepels gestoote witte candy suyker
dit samen laaten kooken soo lang als een hard ey en daar 's morgens en 's avonts
twee lepels vol van genomen men mag als men heel sterck hoest soo dickwil van
nemen als men wil
dit recept is van miladie van Atloone
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26. plaaster voor de wormen
de groote van een noot aloë dat klyn gemaackt in een lepel asyn en dan daar by
gedaan een lepel vol osse gal een lepel vol sap van worm kruyt set het dan op het
vier tot dat dick wort dan moet men daar dry plaasters van smeeren op leer en wat
grooter als een daalder om op de navel te leggen van het kind en twee soo groot als
een schelling om op de tepels van het kind te leggen als het geen wormen heeft sullen
de plaasters niet kleven en anders heel vast men moetse laate leggen dan van selfs
afvallen

27. een heel goed oogh water
laat een hoender ey heel hart kooken neemt het wit daar van vryft het heel fyn in een
glaase vyseltje doet daar by voor twee stuyvers toutija menght het van langhsamer
hand met een glaasje rinse wyn en door een heel fyn lapje laate loopen en het oog
daar mede gebet ook mager wel een droppeltje in't oog loopen is probatum

28. descriptie van de koninginne salf
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isop, reynvaar, balsum, in de apoteek balsamita geheeten haase gerf van dit elcks
een hand vol
fyne saly, fyne mariolyne, scherly, rode netelen, wilde madelive wynruyt, lauwrier
bladeren, rosemaryn van dit elcks twee handen vol
weegbree bladeren, honds ribbe, agrimoni, nardus, pennincks kruyt van elcks dry
handen vol
juffrou merk, alsem, by voet, senegroen, lavendel, roode roosen witte rose van
elcks vier handen vol
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dan dertien pond ongesoute boter dry vierendeel wit was vier onse mastiek dry lepelen
vol oly van olyven men suyvert dese kruyden alleen van haar harde steelen en hacktse
heel kleyn dan in een mortier gestoten doet dan de boter smelten in een ketel dan
alle de kruyden daar in gedaan laat het een uur koken en gestadig geroert werden
neemt daar elken reys wat uyt doet het in een kaas doeck en parst het in een kaas vat
steyf uyt set daar een vloot met kout water onder daar het op loopt als de boter die
daar uyt parst bestolt is neemtse dan van het water af en leghtse dan op een vergiet
test dat al het water daar af druypt doet dan de boter weer in een schoone ketel om
te smelten aan de sooy komende neemtse af en roert het was heel klyn geschaaft daar
onder en als het wat koel begint te worden soo doet de mastiek daar in heel fyn
gestooten en roerter de oly dan ook in en roert het verder soo lang tot het kout is
bewaart de salf dan in aarde potten men moetse in de maand van july maken

29. Om exteroogen te verdryven
neemt roggen brood met ouwe boter en een bolletje knuffelook met wat sout samen
gehackt en op de teen geleyt is probatum
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30. voor tandpeyn en sinkingen
neemt barnsteen of amber met wat lavendel bloemen stoot die klyn doet daar wat
van in een test met een klyn kooltje vuur set daar een treghter op dan moet men het
oor op de tuyt van de treghter houden en als de rook braaf in het oor getrocken is
een wolletje daar in gedaan en een warme doeck op het hooft dan ook wat brandewyn
met sout warm gemaackt in de mond genomen is seer goet

31. pate om de hande te wassen
neemt een vierendeel bittre amandelen en een half vierendeel rosynen en voor een
schelling walschot het kruym van een halve stuyvers witten brood een door van een
Ey een hand vol poeyer suyker men moet de kerne uyt de rosyne doen en stooten het
samen heel klyn en in een doos op een drooge plaats bewaart

32. een Exelente conserf voor de hoest
neemt een half pond beste blauwe rosynen de kerne daar uyt gedaan stamt die tot
een concerf in een marmre mortier doet daar dan by dry once concerf van claproosen
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en dry once witte suyker kandy heel fyn gestooten een once sparmacety twintig
droppelen van spiritus van vitriool en vier en dertig droppelen spiritus van sulpher
menght dat te samen en jeder uur daar van een brockje de groote van een notemuscaat
genomen is souveryn

33. voor kenen in hande of seere tepels
vier loot uytgebrande schapen ongel een half loot van de beste tarpentyn in een
nieuwe aarde pot samen gesmolten doet daar soo veel boom olij bij dat bequaam is
om te konnen smeeren
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34. Om de beste lucatelle te maken
men moet de Oly met de seck eerst sagjes te samen kooken, tot dat de seck gants
verwasemt is, om nu te sien of de seck gants verwasemt is soo laat een droppeltje
in't vier vallen soo het nogh snirst is't nog niet genoegh, want als't genoeg is soo sal't
sagjes opbrande gelyk een kaarse en genoegh zynde giet het klaare daar dan sagjes
boven af, en laat het veuyle op de grond leggen, en doet weg, doet dan het was daar
by en laat samen saghjes smelten, dat gedaan zynde giet het in een kom en laat daar
in kout worden, kout zynde keert dan om, en schrabt de veuylighyt die nogh op de
grond gesackt is af, doet het dan wederom in het becken, en laat saghjes smelten,
gesmolten zynde giet dan eerst de tarpentyn daar in, daar na het root sandel, en op
het laast de balsem van peru, als't wat verslagen is, want te warm zynde doet het de
balsem light schiften
nu volght waar voor de lucatella balsem al goet is om te genesen alle wonden soo
van buyten als van binnen neemtmen wat in een lepel warm gemaackt en daar wat
plucksel ingedoopt en in de wonde geleyt schoone doecken daar over geleyt en soo
dickwils verbonden als men't sal nodig oordelen het neemt niet allenig de pyn weg
maar belet ook datter geen inflamatie aan comt, het treckt alle veuylighyt uyt ja selfs
vermorsselde beentjes, of wat quaad datter is, soo dattet al geneest, indien de hersenen
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of darmen niet zyn gequest het geneest binnen de aght a negen dagen soo daar niet
tussen beyden en comt
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ten tweeden soo is dese balsem goet voor hooft pyn de slaap daar daarmede gestreken
en wat in de neus gaten gesmeert
ten derde is deselve goet voor steeken in de zyde, de plaatse daar de pyn is warm
daar mede gestreken een quartier uurs lang en dan een warme doeck daar op geleyt
ten vierde deselve is ook goet voor den beet van een dolle hond of ander vergiftig
beest, daar warm opgeleyt gelyck men op een wonde doet
ten vyfde deselve is ook goet in tyde van pest, als men wil uytgaen daar van wat
in de neus gaten gedaen en een wynig in de mond genomen
ten sesden is ook goet voor de kancker daar warm mede gestreeken, en soo't open
is op deselve manier als men een wonde verbint als in't eerste artikel
ten sevenden is goet voor de maselen, als de pest des 's morgens een half loot met
wat warme bouljon ingenomen en daar op gesweet
ten aghsten is goed voor een quade maagh die niet wel verteert van buyten met
een warme hand daar mede gestreeken als men te bedde gaet en een wynig daar van
in de navel gedaan
ten negende stremt het blode van een wonde stracks daar warm op gedaen en
toegebonden
ten tiende dryft het het geronne bloet of met seck warm gemaackt en in genoomen
een brock de groote van een notemuscaat
ten elfden is ook goet voor de jight en roos soo men het verd[r]agen kan warm
daar mede gesmeert of met een doeck daar op geleyt
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ten twaalfden is deselve goet voor quade borsten die sweere of eenig ander accident
hebben deselve daar mede gesmeert
ten dertiende is deselve goet voor de kinder pockjes als uytgeslagen zyn met een
veer daar warm opgestreken of gesmeert geneest sonder putten te houden
ten veertiende soo is deselve goet voor alle geswellen die uyt sinkingen ontstaen
des avonts en smorgens daar mede gesmeert
ten vyftiende is goet voor alderly obstractien in't bysonder voor de tering of long
sieckten als ook voor een korte asem, dogh een vrouw die swanger is magh deselve
niet gebruyken maar men maghse tot allen tyden innemen des avonts ende des
smorgens nughteren de groote van een note muscaat in fyne suyker gewintelt en soo
door geslickt dan daar een quartier uurs op blyve leggen sonder woelen, en ten minsten
twee uuren waghten eer men daar iets op nuttight des avonts als wanneer men't
inneemt moet wel twee a dry uuren naar den Eeten zyn
ten sestienden is deselve goet voor jemand die een swaare val gedaan heeft
aanstonts met wat warme weyn of bier ingenomen de quantityt van een notemuscaat
en dan warm toegedeckt en de plaats daar men sig heeft beseert daar warm mede
gestreeken, belet dat geen geronnen bloet set nogh eenig quaad daar van blyft
ten seventienden is deselve goet voor alle apostuynen van buyten en van binnen
ingenoomen en daar mede gesmeert als boven van de andre accidenten is geseght
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N:B: als men de voorszeide balsum gebruyckt moet men sig waghten te nuttigen,
sout, suer, speck, gesoute vlees, alderhande leckers als mede alderhande speceryen,
stercke dranken, en wyn, voor colere, en alderly swaare exercitien en men moet dese
balsem ses weeken lang gebruyken
N:B. om nu voornoemde Lucatelle balsum te maken moet men nemen een pond
van de suyverste geele was klyn gesneden, een half pindt canarij seck twee pinten
van de beste Oly van olyven die niet stinckt doet daar by twaalf oncen veneetsche
tarpentyn wel gewassen met water van roode roosen, of weeghbree water tot dat de
terpentyn wit is hier by nogh twee once suyvre balsum van peru en een once root
sandel hout fyn gesift dit onder den andre gedaan soo als in den beginne van dit
recept staat vermelt
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35. een lavement voor een kind
soete melck en daar by een dojer van een Ey wat olie en wat suyker de melck eerst
alleen gekoockt en lauw late werden

36. voor een quade keel
neemt lauwerier besien een half loot lange peper een aghste loot lavas zaat twee loot
koockt alles grof gestooten een quatier uurs soo de patient soo lang waghten kan in
dry pinten dun bier doet daar by twee lepels gesuyverde honing en een quart loot wit
was ook een half pintje wyn asyn en dan nogh eens even op gekoockt synde dighjes
toegedeckt dan moet de patient onder een laken sitten met het aangesight boven de
geopende pot om de waasem te ontfangen twee of drymaal daaghs

37. Elixer mirhee
een half pond mirhe fyn gestooten, een half pond potas doet dit in een nieuwe aarde
platte pot of pan giet daar gekoockt water op roert het soo lang dat het met de
bovenstaande ingredienten gemenght is wanneer het in de son geset moet werden en
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als het water daar af verteert is giet daar in maniere als voren wederom water op de
tyd van een jaar lang gecontinueert neemt wyders dry mingelen brandewyn doet het
met den andren op een fles en laat een goeje tyd in de son staan trecken het moet
dickwils geschut werden is probatum van de vrouw van assende[l]ft een lepel vol
telkens in france wyn gebruyckt
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38. Elixer voor de maagh
een halve hand vol knoppen van alsem en soo veel knoppen van Cintaurea minor
een halve once agaricus dry dragma sal tartari een halve hand vol carnebenedictus
afgepluckt een hand vol melisse een halve once van de beste robarber een orangie
schel dit alles op dry mingelen brandewyn in de hitte van de son late uyttrecken en
dan door een doeck afgegooten en de kruyden wel uytgeperst moet een maand staan
trecken

39. om pomade te maken voor de lippen
een half pond ongesoute booter een quart pond geel was een en een half pond
afgelesen blauwe druyven van de besten een once orcanes wortel een quart kan roose
water koockt dit saamen in een nieuwe aarde pot omtrent anderhalf uur op een klyn
vier daar na giet en wringht het door een suyvere doeck in een schoone kom laat kout
worden neemt dan de bodem en schraapt het veuyl daar onderaf op dat het suyver
sij smelt dan weder op en doet daar in twaalf a veertien druppelen oli ligni rodi en
dry a vier druppelen van nagelen oli giet het dan in doosjes N:B. het veuyle wert
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bysonder gesmolten en ook in doosjes gedaan en gebruyckt voor Ambye en springende
handen Exelent

40. Remedie voor de vallende sieckten
neemt dry harten van jonge Rygers levendig uyt het lyf gesneden en moeten soo
aanstonts werden gedrooght in een warme back doen of op een Eysre schop dat
gepulvriceert konnen werden elck hert apart die men elck met een wynig warme wyn
tot dry rysen aghter een sonder datter een acces tussen byde voorby gaet telkens de
patient moet ingeven al kreeg hy het dry maal in een uur moet men het hem alweer
ingeven te weten soo dra het maar over is en iets kan doorkrygen en dan naar bed
gaan en sien daar op te sweeten de patient moet sig waghten voor alle stercke dranck
schilyke haastighyt groote hitte of ongemene koude bysonderlyk voor exces van
groote droefhyt of blyschap
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41. voor een quade en benaude borst
neemt een quart pond bruyne Candey suyker, ook soo veel vygen, soo veel lange
rosynen koockt dit te samen in een mingelen soet bier drinckt daar somtyds een
glaasje van warm

42. Elixer van hardenbroeck
pockhout feyn geschaaft
alants wortel
sout hout
robarber
anys zaat
venkel zaad, van dit elcks dry loot
Carwyzaad
petersely zaad
Coliander zaad van dit elcks twee loot
senebladeren naauwkeurig van de steelen gesuyvert vier loot van de beste lange
rosynen van de kerne gesuyvert, conchenille, sal tartarij van elcks anderhalf loot dit
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alles grof gestooten en gesnede op een fles gedaen en daar op gegoten twee kannen
beste france brandewyn en de fles wel toegedaan en soo by het vier of in de son
twaalf a veertien daagen laaten trecken moet somtyts braaf omgeroert werden dan
doet men dry a vier loot safferaen in een fles en giet het nat daar op dan kan men op
die kruyden nogh wel twee mingelen brandewyn gieten. men moet hier van savonts
een uur na den Eeten een half wyn glaasje van nemen
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43. Elixer van Bontekoe
beste caneel vier once, notemuscaat twee once, fouli een once, kruyt nagelen een
half once, Calmus wortel een en een half once, saffraen dry once, de buytenste schel
van vier orange appelen, en van aght citroenen dit alles op twee mingelen van de
beste rinse brandewyn het moet tien a twaa[l]f dagen trecken eer men het kan
gebruyken

44. voor de stuypjes van kinderen
neemt oly van lavendel maackt die een wynig warm smeert die onder de neus en in
de slaap van't hooft N:B. geperste wynruyt op deselve manier gebruyckt is ook seer
goet

45. voor uytwendige Ambyen
neemt een wynig poppeljoen salf en fyne gestoote witte styfsel roert dit onder een
en op een seme lapje gesmeert en tegens de ambyen geleijt
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46. pate voor de handen van neef bourcet
een vierendeel soete en bittre amandelen een hand vol pingelen te saamen wel fyn
gestooten dry dojers van eyeren daar van een hart gekoockt voor dry stuyvers oly
van soete Amandelen de helft daar in gekoockt de andre helft daar naar by gedaan
men koockt het met een pintje soete melck soo lang dat het wel van de pot afgaet
het moet altydt geroert werden om dat anders light aanbrandt
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47. een goede pap om op de Oogen te leggen alsse geanflameert zyn
en heel root om de brand uyt te trecken
neemt een hand vol suyvre vlier bloemen een lepeltje gemaale sout hout koockt dat
met wynig stroom water hoe drooger hoe beter leght het tussen twee doeckjes op de
oogen

48. een salf voor bloet sweeren
neemt het doyer van een vers ey met wat ongepynde hooning en een wynighje wyte
meel dooreen gemengt daar van een plaister van gemaackt en op de bloet sweer
geleyt treckt door en geneest

49. een tisane voor't Graveel
neemt een half matje haver wel gesuyvert en gewassen dat het water daar schoon
afkomt een klyne hand vol vers uytgegraven seldery wortel mede wel gewassen laat
dat dry quartier uurs sagjes kooken in negen pinten rivier water of soo klaar als men
het krygen kan doet dan een once salprenel daar in en een quart pond witte ongepynde
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honing laat dan nog een half menutje kooken giet dan door een teems in een fles men
gebruyckt daar twee mael jeder reys twee wyn glaasjes van

50. voor gequeste scheenen
bladeren van confilie de grain schoon afgespoelt in france wyn twee maal daaghs
vervarst daar opgeleyt

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

20

51. een plaister voor jema[n]d die lang bedlegerig is om't lyf niet
deur te leggen van night boudaan
neemt vier loot van't beste schaape vet wel klyn gesneden en in een nieuw pottje
gedaan doet daar by ses a seven lepelen water laat sagjes uyt braaden tot dat het klaar
is giet dan door een schoon doeckje doet daar by twee loot ongepynt was een loot
salf van roose smelt het saamen onder een en smorgens en savonts de patient met
een veertje doen warm gemaackt daar mede smeren en als reets deur is moet men
een feyn lapje in de salf doen en een plaister daar van opleggen is sonder weerga

52. een goeje brand salf
een hand vol van de tweede bast van vlier vars geschraapt koockt die met wat raap
oly neemt de vlier daar dan weer uyt en doet daar een goet stuck suyver geel was in
roert het tot dat de was gesmolten is dese salf kan lang goet blyven en is best in de
maand van juny of july gemaackt

53. een andre brand salf heel goet
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vyf loot labus Calfnabus twee loot geel was, een quart pond boom oly, de oly en de
was sal men in een aarde potje doen en laaten dat soo langh kooken tot dat de oly
stil word dan sal men het afnemen en doen de labus daar in en roerent dan soo lang
tot dat kout en styf is op dat de labus ter degen daar in gemenght is
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54. om een goede plaister te maken voor pyn in beenen of armen van
mons. hilbers
aght once seruys, vier once goud gelit, een once mirre altesamen heel fyn, twee pond
van de beste olyf oly, in een nieuwe verglaasde pot op vier hart gekoockt, soo als de
Oly koockt dan de seruys daar in en een quartier uurs roeren met een stockje dan het
goudt glit daar in gedaan en altyd geroert tot dat bruyn word of een half quartier uurs
en dan de mirre weer een half quartier uurs roeren en nemen van't vier steeckt dan
schoon lywaet der in hoe fynder hoe beter

55. Voor defluctie op de Oogen
een duyf de kop afgetrocken, en het bloet soo warm laate druypen in soete melck
dan daar van in de oogen gedaan en mede gebet en ook met een dun doeckje daar
op geleyt

56. Recept voor koortsen
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neemt een hand vol carnebenedictus, een hand vol sinttauria, een stuck wyn steen
als een hoender eij doet daar op een halve kan weyn en een kan water koockt het
samen in een nieuwe aarde pot dight toe gestopt laat het soo lang kooken als een
sooye vis en als wat verslagen is soo doet door een teems hier moet men s'morgens
nuchteren en naar de middag een bierglas van drincken indien jemand een quade
maagh heeft moet men daar een stuckje gentiaan wortel by doen

57. Recept voor de naar wee
dry once siroop van Venus hair, twee once van soete amandelen die vers sonder vier
getrocken is dit ondereen gemenght in een glas met een wynig suyker daar in gedaan
en soo gedroncken
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58. Remedie voor winterhanden
een quart pond schaape vet klyn gesneden en dan saghjes gesmolten en dan door een
doeckje gedaan, dan weer in't potje gedaan en voor een halve stuyver aan spiegel
harst klyn gestooten en in het vet geroert met een houtje en dan onder een laate
smelten, dan neemt men oudt saght linnen dat men daar door haalt en dan op een
stockje gehangen tot dat het kout is, dan daar plaisters van gesneden op de handen
of wangen daar men dat dan heeft men moet de spiegel harst in de apoteeck haalen
als men die daar op leyt savonts omgekeert en alle vier en twintig uuren een ander

59. Remedie voor't Colyk
twee kan stroom water, twee uuren laate kooken, dan daar inne gedaan een draghma
rodebarber aan klyne stuckjes gesneden en in een fyn doeckje gebonden dit dan vier
en twintig uuren soo late staan en smorgens en savonts een kelckje van gedroncken
de rodebarber magh wel wat ruym gewogen worden NB roodebarber op die manier
in wyn of bier gedaan is goet voor kindren die wormen hebbe, is ook goet voor de
Gal
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60. om lippe Pomade te maken
een loot ongesoute booter dry loot geel was vier loot canary suyker een half kommetje
nat van blauwe druyven by na reyp, en een wynig roose water, dit te saamen in een
nieuw potje dat eerst in't water heeft gelegen opgekoockt, en als dan afgenomen
zynde gestadig geroert tot dat het kout is en dan wel gekneden en tot balletjes
gemaackt en in doosjes gedaan en bewaart
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61. een Recept voor pyn in de zyde van een kraamvrou
Lavas, en Camille van elckx een hand vol, twee handen vol of meer haver daar by
gedaan een pint bier daar op gegoten en in een aarde pan op't vier van Langsamer
hand laate kooken tot dat het nat ten naastenby uyt gekoockt is en als een dicke pap
dogh moet dickwils geroert worden terwyl het koockt als het verslagen is leyt men
het tussen twee doecken op de zyde en een andre gereet als de Eerste kout is, want
moet als een stoving gebruyckt werden

62. Recept voor de Engelsche siekten van Kindren
een half pint harst tongen water twee lepels siroop van rode teste bloomen een halve
lepel van de beste alkermes dry druppelen van spiritus van sulpher dit saamen wel
ondereen gemenght en het kind smorgens twee uuren voor den eeten een lepel vol
daar van gegeven, en savonts ook, en dat dry dagen aan een en dan twee dagen tussen
beyde niemendal gebruyckt en dan weer dry dagen en dat soo voorts tot dat het flesje
uyt is
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63. om gebrooken posselyn te maken
knoflook gestooten en dan uyt gewrongen door een doek daar soo veel van de starckste
brandewyn by gedaan en soo veel huysenvlas en soo lang samen gekoockt tot dat
even begint te binden en dan de stucken posselyn gemaackt en de stucken net in
malkanderen gevoeght

64. om een Clisteer voor't Colyck te maaken
neemt een groote hand vol kervel gesneeden als een lid van een vinger en dat gekoockt
in een pintje water en op de helft laaten verkooken dan door gedaen en daar in geroert
twee lepelen honing, dan bequaam kout laate werden tot gebruyk
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65. om gom bonjewyn te maken
men laat halen voor twee schellingen gom benjoin en dat redelyk klyn stooten en dat
in een nieuw potje dat geen ooren of steel heeft, en daar maackt men over een
peperhuys van schoon pampier dat wel moet sluyten over de rand van't potje dat daar
de minste lught niet uyt en kan, terwyl de Gom langhsaam koockt en dan springht
al het geene goet is tegens tet pampier aan dan moet men het seer schilyk afnemen
alsser braaf wat in is en setten dan wederom een ander peperhuys daar op en dan
maackt men het ovrige met een veer van een pen schoon maar het peperhuys moet
van boven wel toe syn en dat gaet soo lang als wat geven wil

66. voor de roode loop
saat van roosen, terra sigilari, boles asmeni, drakebloet van elcks een quint en dan
wat hersenen van een haes alles klyn gestooten en dan gemenght met het wit van een
Ey en dat in de neus gaten onder de neus gedaan en toegemaackt met het wit van een
Ey als een deeghje

67. Recept voor beroertens
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een pint van de beste rinse brandewyn, een pint lavendel water, een pint linde bloesem
water, een hand vol gedrooghde lavendel bloemen twee loot van't beste witte mostaart
zaad klyn gestooten, twee loot beverswyn klyn gesneden dit alles in een fles te
disteleeren geset in de son, hier van smorgens of savonts twee lepelen van ingenoomen
is goet als de beroerde lieden hier mede wierden gewassen

68. voor koors en sprouw
twaalf a veertien asen radix contrajerba en voor een stuyver saffraen en voor een
stuyver hershoren voor de koors en sprouw met carnebenedicti water ingenoomen
en dat wat warmtjes
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69. tinctuur van Mevrou van Loon
een loot radix nisi moet in een fles aan een zyde draat gehangen werd vier loot oinni,
vier loot Radix Contrajerba, dit saamen in een fles gedaan met een stoop van de beste
rinse brandewyn, is goet voor alle benauthyt, hard klopping, verval van kraghten,
alsmen benaut is wat van dese brandewyn op een klontje brood suyker gedaan, de
groote van en lid van een vinger, een droppel veertien op sestien dat het mooy
doortrocken is dit tweemaal of drymaal daaghs gebruyckt, na dat men benaut is, set
alle benauthyt van het hert met soetjes te sweeten, is ook seer goet voor de maag

70. een remedie voor't gehoor
een groote fyne paling afgestroopt ongewassen aan stucken gesneden en in een nieuwe
aarde pot over't geset en daar by gedaan een hantje vol sali een handt vol rosemarijn
een hantje vol laurier bladeren aan stucken gebrooken een hantje vol wynruyt dit
saamen by de paling ingeleyt de pot met een aarde decksel dight toegedeckt en een
doeck daarom datter geen wasem uyt en komt dat saamen op koolen laate kooken
tot dat gaar is dan de paling en groente door een fyn doeckje gedwrongen alle dagen
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tweemaal van die oly met wat lies wol van een ram warm in't oor gedaen de pot moet
eerst int water trecken op dat niet siltig is of niet te veel vet van de paling intreckt
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71. recept voor de stuypjes
neemt een kan spaanse en een kan rinse wyn mengt die onder een en doet het op een
fles van vier kannen, doet daar op van de volgende bloemen in haar teyd of saison
twee handen lavendel bloemen soo veel rosemaryn bloemen linde bloesem, sleutel
bloemen leletjes van den dale selfs bloemen alle dese bloemen suyver uyt het groen
gepluckt de fles in´t heeste van de son geset de bloemen vers daar op gedaan is het
beste telkens die soorte die in dat saisoen te bekoomen zyn, twee loot caneel, twee
loot cruytnagelen, daar mede opgedaan de fles met een blaes dight toegebonden als
de bloemen gesonken zyn is het genoeg gedisteleert men doet twee jaar aghter een
de selfde quantityd van bloemen daar op en het tweede jaar destileeren en over een
helm haalen, als men´t gebruyckt voor kindren die stuypen hebben sal mense stryken
in de slaap vant hooft, op de pols in de handen op de hart kuyl voor het hooft onder
de neus en een halve pap lepel, met linde bloesem of leletjes van den dalen water in
gegeven, het is ook voor groote menschen die met flautens gequelt goet, oft met
swymelinge of vallende siecktens die eveneens gebruyckt en naar proportie ingenomen

72. voor de Dovigheyt
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dese remedie moet alle avonden gedaan werden
een kannetje met een lange enge hals vult dat met groene olij van olyven laat het
kooken in een keteltje met water en dan de wasem van die oly in´t oor rooken en een
warme doeck over´t hooft geleijt

73. nogh een ander
neemt een heet witten brood uyt de oven koomende maakt in de midden van´t brood
een gat en giet daar in een lepel brandewyn en soo op't oor geleyt en het oor met wol
gestopt als't brood kout is.
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74. Wonderlyk water om't gesight dat door sieckten ofte enig accident
gekrenckt ofte verlooren is weder te krygen
neemt dry dragma toutia kleyn gestooten, en soo veel aloe Epaticum, twee dragma
fyne suyker, ses once rosewater, ses once goede witte weyn, die seer soet is, mengt
dit alte samen, doet het in een schoon glas, of fles en set het wel toegestopt in de
sonne een maand lang ten minsten eens daaghs dese materie omteroeren, om wel
geincorporeert te werden
dan neemt dit water en druypt daar van des avonts en des smergens eenige
droppelen van in de oogen 't welk wat tyds onderhoudende, sal't gesight haast weder
klaar maken en suyveren soo als't van te vooren was.
dit recept wierd geordonneert in een vergaderinge van de voornaamste en geleerste
medicyns van italien, voor den keyser van Constantinopolen als hy in't jaar veertien
ho[n]dert en aght en dertig met den Paus Eugenius de vierden was in consilium van
ferare, waar door syn gesight soo goet en klaar wierd, als't ooyt geweest hadde

75. voor de vallende sieckten
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neemt dry asen van't alderfynste ducaaten goudt klyn geveylt dry asen van de beste
courallen klyn gestooten en anderhalf aas paarlen klyn gepulvrieseert dit sal men des
's morgens nuchteren met een lepeltje bier of wyn innemen maar men moet het tot
seven a aghtmaal gebruyken continueelyk

76. Recept voor pleuris
henghste dreck in een pop gedaan op een kan ouwe Rinse weyn en wat laate staan
trecken en't nat gebruyckt
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77. een ander voor de vallende sieckten
neemt twee hase sprongen kleyn gepulveriseert, gepulvrieseerde linde houtsekoole
de groote van een mermer een wynig broodtsuyker de groote van een groote boon,
een halve notemuscaet kleyn gereven met een wynig Elants klauw, kleyn gestooten
de swaarte van een erret de vyf ingredienten sal men onder een mengen en dan in
seven deelen dylen en dan alle avonden een van dese seven deelen met een wynig
warme wyn of bier innemen dit sal stracks helpen Edogh de patient moet sig by't
gebruyck van dese medicynen stil houden niet veel by menschen koomen en sig voor
stercke dranck waghten, en voor alteraci en moet ook niet op rode couleur of in't
water sien

78. Elixer Proprietatis paracelsus hoe moet maken
men neemt twee loot saffraen, twee loot mirre, twee loot aloè, een loot foulie, een
pint voorloop van brandewyn, de saffraen moet grof gesneden syn, en de mirre, aloè,
en foelie grof gestooten en dus dry a vier weeken in de son of op een warme plaats
of stoof laate trecken, en als men daar uyt neemt moet men daar wederom soo veel
van't selve nat daar op doen en dit continueeren soo lang als daar kraght by of in is,
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men gebruijckt het smorgens nuchteren met een wynig brandewyn van twintig tot
hondert druppelen naar men sterck van natuer is, en soo lange als men wil tot dat
een of twee afgangen meer als ordirair daar van is hebbende

79. om een salf te maken voor alderley quetsuuren en geswellen van
beesten
men neemt dry stuyvers aan terpentyn oly, twee stuyvers oly de palme, dry stuyvers
oly van bayen, dry stuyvers oly van witte lelien, dry stuyvers steenoly, twee stuyvers
papeljoen salf, ses stuyvers olij van aarden, dry stuyvers wit maagdewas, dit moet
op een confoor in een schoon potje saghjes smelten en niet kooken
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80. Recept voor't Graveel
men neemt ses lepelen met gepelde gerst welk men met een stuck soet hout laat
kooken het soet hout moet dick zyn een duym en lang een voet dit moet in een
mingelen regen of rivier water kooken tot dat de gerst begint te splyten maar moet
saamen eerst staan weken tien a twaalf uuren, dan neemt men even veel melck en
laaten soo te samen opkooken, het groen southout moet eerst geklopt worden dat van
den andre is op dat de kraght daar beter uyt kan kooken dan daar van dry a vier tee
kopjes van gedroncken als men sig Eenigsints van graveel geincommoddeert vindt

81. Remedie voor alle soorte van koorsen en bysonder derdedag
men neemt een stoops kelder fles met soet bier daar in doet men omtrent een derde
van voorszeide fles vol met boeltjes cruijt, en carnebenedictus, en een vinger lengte
peper wortel geraspt, laat dit samen by't vier op een stoof vier en twintig uuren
uyttrecken eer men't gebruyckt en dan des daaghs van gedronken als ordinair bier
maar men moet soo lang als men dese dranck gebruyckt geen andre drancken
gebruyken het bier van de kruyen afsynde moet men telkens verse kruyen daar toe
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nemen en als de koors af of weg is moet men die dranck nog wel veertien dagen a
dry weken gebruyken waarom men twee flessen moet hebben

82. Recept om een pap te maken voor alle soorte van pyn ook voor
de borst
men neemt een pond rogge meel en een hand vol leffens bladren, een hand vlier
bloemen, een hand wynruyt dit onder den andre fyn gekorven, en met het meel en
kernemelck gekoockt tot een bequame pap, en als genoeg gekoockt is doet daar dan
in een goede scheut wyn asyn, hetselve dan tweemaal des daaghs daar op geleyt
tussen oudt doeck soo warm als men't kan verdraagen is seer goet bevonden ja selfs
een borst mede genesen daarmen meende dat de kanker reets in was
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83. opstopping van't water
men neemt een mingelen soet bier doet daar in twee a dry handen vol dryf gras dat
aan de kant van de sloot wast en op't water drijft het welke men wat stuckent moet
snyden en dan met het bier op de helft laaten verkooken dan moet men voorszeid
gras stijf uytdrucken en daar somtydts een glaasje warm gemaackt van drincken

84. om te sweeten
men neemt een hand vol roomsche camillen een handt met rosemaryn, een hand met
salye, een hand met maselyn, aght gryn nagelen dit moet te saamen klyn gevreven
werden en dit voorsz. in een stoof gedaan en met een deken om dight toegemaackt
op dat de wasem niet vervlieght

85. voor peyn in de zy dat men meent uyt gal of slym te koomen
men neemt een mingelen van de beste brandewyn daarop doet men een half loot
notemuscaat wat gekneust, een half loot foulije, en een half loot nagelen ook wat
gekneust, een half loot gestampte orangie schellen een schelling heele saffraen, als

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

ook een schelling lapus besoar, en een pond van de beste witte honing, dit moet eerst
eenige dagen staan trecken en altemes eens braaf omgeschut en alsmen sig dan
geincommodeert vindt een lepel vol daar van genoomen

86. Hardt sterkend en vervrolikent Elixer
een ons tinctura tartri,
een ons Elixer Citri,
een ons salvolatile odeosum
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87. voor't blauw schuyt
men set op een half vat bier dit naarvolgende, als twee pond tammerinde, aght a tien
citroenen met de schil in klyne stuckjes gesneden, nogh twee handen vol dryblad,
ook soo veel duyvekervel, ook soo veel water kars, en wilde suykeryen, juffer marckt,
is in de maand van maart alderbest alsoo voorsz. kruyden dan best te bekoomen zyn

88. voor't vier in armen of beenen
neemt van u eygen dreck en maackt die in een pan of pot warm, warm zynde smeert
als een pap op een doeck en leght ter plaatse daar't vier is en laat soo lang leggen als
warm is, en als men't voorszeide afneemt moet men waar gelegen heeft met rinse
weyn afwassen en moet eenige reyse schielyk naar den andre gedaen werden is goet
bevonden en daar mede een kindt genesen dat men den arm meende aftesetten

89. voor een benaude borst & long sieckte
men neemt een hand vol ijsoph en vier loot sout houdt en een pint vers soet bruyn
bier, dit te samen tot de helft verkoockt en dan door een doeck gewrongen dan het
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doorgewrongene wederom op gekoockt met vier loot bruyne candy suyker tot een
siroopje dan daar van drymaal des daaghs telkens een [lepel] vol van genomen te
weten des 's morgens des naardemiddaaghs ende des avonts dit geconsumeert zynde
soo moet men gebruyken dit volgende Als twee loot Otters en in twee loot wolve
lever heel fyn gestampt en in een mingelen goede spaanse wyn tot de helft laate
verkooken, dan daar van ook drymaal daaghs telkens twee lepelen vol van gebruyckt
is seer goet bevonden
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90. pap om alle sweeren te doen rypen
neemt voor een stuyver femum grekum en een stuyver saffraen met wat soete melck
redelyk dun beslagen en dan tot een bequame pap gekoockt en soo warm op't
ongemack gedaen als men't verdragen kan versaght de pyn en doet rypen moet altemes
eens vervarst we[r]den

91. swarte balsem voor Ambyen
men neemt twee once swavel en een pondt leyn olij dit te samen tot een salf gekoockt
en daar mede gestreeken

92. pap voor geswellen en apostume ook voor sinkingen
in alle ongevallen om te doen rypen en voorts te suyveren, neemt een mingelen
Carnemelck een hand vol vlier een handt vol wynruyt een hand vol kaasjes blaaren
als die kruyden droogh zyn dan eerst met wat melck gesooden en dan rogge meel
met melck gemengt en dan weer laate soden te samen tot dat heel dick is kruyt en
meel en melck naar de quantityt soo veel of soo wynig als men soude wille hebben
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93. andre pap ook seer goet
neemt een tinne kommetje gepelde garst laat die heel klyn stooten als meel set dan
op het vier met soo veel regen water gemengt als men meent genoegh te zyn om een
goede dicke pap van te maken men neemt ook wel een doyer van een vers Eij met
wat canary suyker en wat blom van taruwe meel te samen tot een pap gekoockt

94. voor Ambyen van Doctor Marchal
neemt groen soethout getrocken gelyk als tee dogh soo sterck als men't krygen kan
daar van twee a dry maal daaghs van gedroncken is by veele onfeylbaar goet gevonden
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95. nogh voor Ambyen
een quart pond oude boter in een kan met regen water gekoockt tot dat het water half
verkoockt is, dan de kan wederom vol gedaen en wederom tot de helft laaten
verkooken en als de boter kout is moet mense vier a vyf maal in regenwater kneeden
en dat gedaan zynde in een schoone pot doen en wegh setten en wanneer men met
ambyen gequelt is moet mense daar mede bestryken

96. purgatie voor de koors
neemt voor dry a vier duyten hoender gerst koockt die in twee mingelen water tot
dat de gerst gespleeten is neemt dan een pint van dat water te weeten weyn maet doet
daar in een half loot seene blaren en een half vierendeel corenten met een half
vierendeel loots tamerinden laat dit saamen opkooken als een soode vis giet het en
dwringht het dan door een doeck en dan daar by gedaan een once siroop van bleeke
roosen en dan dry a vier maal daaghs telkens een musje van gedroncken is seer goet
doet purgeeren en werck bysonder op de Gal
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97. Siroop voor de hoest
neemt een half pindt goede france brandewyn met een half pondt witte honing en
een quart pond van de beste bruyne stocksuyker set dat te saamen op het vier en latet
kooken tot een siroop maar moet gestadig geschuymt werden
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98. aangename koel dranck
neemt een amsterdams mingelen regen water doet daar in twee lepelen gepelde garst
en twee lepelen roode aalbessen of soo uyt de teyd is soo veel aalbesse sap en latent
samen kooken tot dat de gerst begint te splyten ook een stuckje caneel daar in
gebrooken en als soo genoeg gekoockt heeft giet dan door een teems maer moet
saghjes afloopen neemt dan een romertje rinse wyn en soo veel suyker naar men't
soet wil hebben en roert dat door den andre heen is een seer goede en aangename
koel dranck

99. om Chocolaet te doen maken
twee pond schoone Cacauw een half pond suyker een half loot caneel vier loot of
wel vier banilles is soo altyd goet gevonden

100. om kinder pockjes te doen uytkoomen
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als de kinder pockjes inslaan soo neemt maar wat boter uyt de ton doet het in een
feyn doeckje daar dan overal mede gestreecken sullen dan ten eersten uytkoomen is
goet bevonden

101. scheurbuyck in de mond te genesen voor losse tanden vast te
doen werden en voor bedurve tandvlees
neemt voor een halve stuyver aluyn voor een stuyver gestoote peper voor een stuyver
syp honing doet dit in een roomer rinse wyn en menght het onder den andren en wast
daarmede de mond dry maal des daaghs
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102. pap voor geanflameerde oogen
neemt voor een halve stuyver bloemen en ook voor een halve stuyver soethout en
dat te samen met stroom of regen water op't vier geset en soo tot een dicke pap laate
kooken en als genoeg gekoockt is soo neemt wat weegbr[ee]water en doet daar soo
veel in als oordeelt genoeg te zyn neemt dan een wynig van die pap tussen een
kamerycks doeckje eerst lauw gemaackt en leght soo op de oogen het magh als de
brand groot is wel eens vervarst werden

103. voor hart kloppingen
een stuckje kanfer in een root lakens karmosyne lapje genaayt en als't verteert is
weder vers ingedaan is seer goet

104. een ander voor hertkloppingen
neemt in de dertig hulste bladeren en een pint soete melck laat daar in kooken gelyk
men een soo vis doet en dan de melck werm twee a dry maal daaghs van gedronken
dit moet men ses a seven dagen aghter een doen
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105. voor de roos en om alle inflamatie weg te nemen
neemt een wynig knoppen van alsem met wat kruym van vers taruwenbrood in wat
franse wyn eerst opgekoockt tot een bequame pap en soo daar opgeleght

106. om bloet sweeren te genesen
de door van een vers hoender Ey met wat witte ongepynde honing en soo veel fyne
taruwe meel daar mede gemenght tot het een bequame pap of salf is om te smeeren,
geneest ook alle ongemacken als men door lang leggen het lichaam door gelegen
heeft al was selfs het vier daar al ingekomen
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107. voor roode loop
een pint soete melck dry stuyvers ouwelpampier daarin gekoockt en soo als een papje
gegeten

108. salve om het schurft te genesen
neemt gemene swavel stoot die fyn, doetse in een pot giet van van de beste wyn asyn
daar op laat vier en twintig uuren daar op staan giet dan de asyn daar of roert dan de
swavel te samen met oly van olyven tot datse tot een bequaeme smeer salve wordt
laat dan wederom vier en twintig uuren soo staan en dan op de volgende wyse
gebruyckt
de patient moet een vingerhoet of wel anderhalf naar sterck is des smorgens blom
van swavel innemen nuchteren dat dryft alle quaed aardighyt uyt het bloedt naar
buyten en sal de patient heel sterck doen uytslaan soo nogh niet genoeg uyt dryft
moet men des naardemiddaaghs ten vier uuren wederom soo veel nemen gedurende
dit innemen moet men gelyck met de salve smeeren van buyten daar't seer is men
magh sig wel krabben want dies te beter de salve intreckt men moet dese teyd
gedurende geen schoon linnen aandoen nog lakens op de bedde veranderen tot dat
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men volkoomen genesen is 't welck als 't quaad wat veroudert is wel twintig dagen
kan aanloopen men moet met innemen en smeeren soo continueeren dogh als men
in't laast siet dat begint te genesen en de schurfthyt afvalt met het innemen ophouden
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109. Stuypen en vallende Sieckten
neemt een lepel vol kervel nat van de Eerste snee met wat candy suyker des smorgens
een uur voor den ontbeyt en ook des avonts een half uur na den Eeten, tien dagen
naar den andre en daar naar nogh eenige teydt eens daaghs neemt ook somteyds een
kommetje soete melck met wat suyker en daar een vierde kervel sap in gedaan en
soo gebruyckt een vingerhoet van sap van wynruyt is ook heel goet daar by

110. tandt vlees
Oly van wilde olyve is goet voor verrot tandtvlees maackt de tanden vast en belet de
sinkingen als men de mondt en tanden daar mede wast

111. voor een quade mond
salie in wyn gesooden daar mede de mondt gewassen suyvert de mond en maackt
een goede Asem

112. tandvlees
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rosemaryn in wrange wyn gesooden belet de sinkingen die op de tanden en tand vlees
vallen als men die een teyd langh in de mondt hout daar door worden de tanden vast
en het tand vlees reyn en om een goede asem te krygen moet men de rosemaryn lang
kauwen

113. gesight
Sommige eeten de bloemetjes van de rosemaryn met de naaste bladeren daar aan des
smorgens nuchteren met brood en sout soo lang als de rosemarijn bloeyt 't welk
wonderlyk het gesight versterckt en scherpt
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114. voor de tanden
herstongen ofte bistorta deselve wortel in water gesooden en daarmede ook met het
sap van deselve de mondt gespoelt maackt de tanden vast en suyvert het tandvlees

115. de tanden vast te doen worden die los zyn
posselyn gekaauwt maackt de leuterende tanden vast en doet de swellingen des tandts
vlees vergaen en is nut tegens alderhande sweeringen in de mond

116. Het vermaarde recept tegens het graveel van dr. beverwyk
dry dragma van de beste robarber
vyf dragma jenever besien
4 dragma castula fistula met de schors
1 dragma anys zaadt
1 dragma venkel zaadt
6 dragma geschaaft zoethout
4 dragma lapus indagilus
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3 dragma metridaat
1 dragma agaricus
1 dragma galiga
1 dragma gember
1 dragma foulie
Recipe rsei electi 3 iij
juny peri 3 i
cortcass fistule 3 iiij
anin
feniculi an[a] 3 i
liquiritie rosa 3 vi
lapis indajens 3 iiij
zinzib
galagan 3 i
macis 3 ii
agarici 3 i
metridaty 3 iij
fiat pulgrassa modecour
neemt een kan van de beste over moeselwyn met een pint van de beste rinse
brandewyn en doet de bovengeschrevene ingredienten daar in en laat soo een maand
in de son of meerde destileeren van dese dranck moet men gebruyken vier weeken
naar een telken smorgens nuchteren als men opstaat een lepel vol en dan daar na
eens sweecks ten ware men weder pyn voelde soo moet men terstonts daar van een
a twee lepelen vol daar van gebruyken soo sal de pyn terstont vergaen maar soo men
het kaas Eeten en wyn drincken niet wil naarlaaten soo is't nodig dat men het alle
weken gebruyckt dese dranck belet het aanwassen van steen
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117. voor de loop.
neemt een glaasje brandewyn doet daar in een dojer van een vers ey laat het daar een
naght in staan dat sal dan hert geworden zyn snydt de doojer dan in soo veel stuckjes
als ghy goet sult vinden om best in te konnen slicken doet de loop stoppen dit seyt
men nooijt gemanqueert te hebben

118. voor een beet van een dolle hondt
een hand vol edle betuni, een hand vol hof muer met de gele bloemptjes, een han[d]
vol ysop, een hand vol smalle saly, een hand vol wynruyt, stoot dit te saamen in een
mortier wringht dan door een doeck en menght dat sap onder een mingelen rinse
weyn edick soo te bekoomen is anders france geeft daar van de patient alle morrigen
een wyn romertje te drincken tot negen morrigens toe en kan niet schaaden dat men
van dat gestootene kruyt op de wondt leyt
dit recept is medegedeelt aan de Vrouw van Herdenbroeck van de Gravinne van
Kuylenburg waarmede verschyde beesten en menschen syn genesen door Gods Hulpe
ja ook sulke welke alreede door de sieckte overvallen waaren en van alle doctoren
en menschen geabandoneert ja soo dat met kraght moesten gehouden werden en de
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mondt met gewelt opengebrooken moest werden en hetselve daar met een treghter
saghjes ingegoten werden en nogh door Godes hulpe zyn genesen geworden dit heeft
verschyde mensche geholpen die al soo ver waren en daar na nogh lange jaaren in
gesonthyt geleeft hebben

119. voor schurfde schaapen en honden
twee stuyvers spaans groen, twee stuyvers Coperroot een stuyver swavel, een stuyver
aluyn door den andre gestooten een hand vol tabacks steelen en sout onder een
gemenght en daar de honden of schaapen mede gevreeven
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120. remedie voor schurfde honden en andre beesten
twee stuyvers oly van bayen, twee stuyvers egiptianum, dry stuyvers swevel, dry
stuyvers quicksilver dit te saamen met boom oly gemengt en ter degen nat gemaackt
en dan daar mede met een quasje in alle de leden gevreven

121. voor de watersught van de Heer Timmermans
een stoop van de beste keulse jenever daar moet op gedaan worden voor twee stuyvers
Carnebenedictus, en voor twee stuyvers sintauria, de schellen van een citroen, heel
dun daar af geschilt, dit moet dan vier dagen staan te trecken in warm sandt dan kan
men't selve op de volgende manier gebruyken als des smergens twee lepelen en des
avonts een uur na den eeten

122. voor Water sught van domine van Helt
men neemt twee handen vol met boeltjes kruyt, en een half vierendeel ponds zaat
van bremkappers 't welk moet eer ment koock gekneust worden met twee loot groen
soet hout dit te samen met dry pinten regen water op't vier geset en tot de helft laaten
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verkooken en dan daar dry maal daaghs een wyn kelckje warm vol van gedronken
en oft gebeurde dat daar de maagh wat van verslapten soo moet men een uur voor
en naar den Eeten twaalf a veertien droppelen salvolatile odiosum met caneel oly
gemenght nemen dat de maagh goet hout en seer goet bevonden is

123. voor geamflameerde Oogen die brandig zyn van Mev douglas
neemt groene Zeep met knoppen van Alst dit met het wit van een Ey tot een salfje
gemaackt en aghter het oor geleyt maar soo door treckt moet men wat wit kryt daar
onder doen
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124. voor droesende paarden
een half vierendeel ponds honing, twintig lepels raap oly, een pindt vers bier dit te
samen een wynig warm gemaackt en dan twee a dry lepels tarpentyn oly daar onder
gemenght en soo een paart ingegeven

125. een seer goede hoorn salf voor de paarden
een mingelen traan, een pondt reusel, een half pondt was, een mingelen sleghte boom
oly, of mane vet is ook goet, dit te samen onder een gesmolten en gemenght en daar
de paarden boven't hoorn in't haar braaf mede gestreeken en ingevreven

126. voor de mock van de paarde is goet voor een mensch als de roos
heeft een doeck daar inne nat gemaackt en daar de roos heeft opgeleyt
een mingelen wyn asyn, een half pondt meny, een half pondt goud glit een half pondt
loot wit dit te saamen op asyn geset is voor de bovenstaande quale goet gevonden
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127. om een paard dat blindt geworden is te genesen
men neemt fyn gestoote Gember en fyne gestote leyen van een dack die saght syn
dit onder den andre gemenght moet door een schaght van een pen in het oogh of
oogen geblasen werden en dan het oogh eenige minuten met de hand dight
toegehouden werden en dan met schoon regen water weer afgewassen werden en
als't paard weer begint te sien moet men om de dagh of vier het nogh eenige maalen
doen tot dat syn gesight weer volkoomen is

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

44

128. Voor de kugh of hoest van paarden
men neemt een pond honing met gemalen soethout gemenght onder den andre daar
by doet men een half pond drop en die daar inne moet smelten en dan de vierde part
daar van onder't voer doen is goet bevonden

129. Om nieuwe tuygen te smeeren
een pond reusel, een mingelen traan, een musje boom oly moeten voor de eerstemaal
daar mede gestreken werden, dan een uur of twee in de lught laate hangen en dan op
de paarden geleyt en soo daar mede gereden op dat het smeersel door de warmte van
de paarden ter degen daar intreckt blyve als voorts wel onderhoude werden lange
jaaren goet

130. voor de koorts van doctor hanedoes
een once antimonium diaphoreticum dit in twaalf portien verdeelt en des avonts en
des smorgens een van die porsjes ingenomen; goet
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131. long sieckten en tering als sware hoest
men neemt een pint soete melck daar inne een vierde water met een stuck candysuyker
naar men't soet wil hebben, doet daar dan by de quantityd van twee tee copjes smeer
of speck wortel, en eens soo veel altea wortel die beyde eerst geschrabt en aan klyne
stuckjes gesneeden, en dan in de melck en't water gekoockt, tot dat de wortels heel
muruw zyn, als wanneer dan sult gebruyken, soo neemt het vlies dat daarboven op
leyt af en het dunne saghjes afgegoten en soo veel daar uytgenomen en warm
gemaackt als wilt gebruyken, het selve niet dun genoegh zynde laat door een eyl
doeckje loopen dit moet dry maal daaghs warm gemaackt gebruyckt werden en
telkens dry tee copjes daar van gedroncken werden
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132. Nitri fixum voor't Graveel van freere jaques
men neemt twee pond proefsalpeter en doetse in een groote smeltkroes die men dan
in een fornuys op een sterck vier set, soo dra als de salpeter gesmolten is en gloeyent
begint te werden, goeyter men met een schopje ofte lepel gestampte houdtse kool in,
tot soo langh dat de damp die daar uyt komt helder wort als de straalen van de son,
wanneer de salpeter ook enigsints begint te stollen ofte dick begint te werden, naar
datter de houtsekool wel uytgebrand is, giet men de kroes om op een eysere plaat of
blauwe steen wanneer het een hart groenaghtig sout word, 't welke men stuckent
breeckt, en in een posselyne kom in de kelder set of andre voghtige plaats waar't
metter tyd van selve smelt, gesmolten zynde laat men het lecken door een dubbelt
vloey pampier en in een fles loopen en daar 's morgens nughtren tien droppelen van
genomen

133. voor't koutvier
neemt een goeye hand vol klimop bladeren, en die gekoockt in een mingelen rinse
wijn, men moet de bladre soo lang laate kooken als men een sooy vis koockt en dan
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met schoone doecken op't accident leggen en alle half quatier uurs verversen is seer
goet bevonden

134. voor quade seere van alderly beesten
een loot spaans groen, een half loot wirook, twee loot koperroot, twee loot aluijn,
twee loot beukelaar, dit te samen gekoockt in dry mingelen water dogh moet wel
sorgh gedragen werden dat niet overkoockt
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135. om goede inckt te maken
neemt aght loot gal noten, vier loot gom dragan, aght loot koperroot, een pint regen
water, een half pindt wyn asyn, een half pint rinse weyn dit bovenstaande klyn
gekneust en geklopt doet dit alles by een in een aarde kan het moet dry a vier dagen
in de son of by't vier staan trecken en dagelycks geroert werden

136. inckt op een andre manier te maken
een mingelen rivier of regen water, een half pindt weyn asyn, een half vierendeel
galnooten, een loot gom, twee loot spaens groen dit moet enige tydt staan trecken
en dagelycks om geschut werden eer men het gebruyckt,

137. voor't vier in armen of beenen of waar't mag zyn
het houte kruys uijt een occernoot, soo veel swaarte als een goud gulden, dit
gepulvriseerd en met een half pind goede rinse wyn ingegeven des avonts, en des
smorgens, en wederom des avonts is nooyt gemankeert of de patienten zyn door
Gods goethyt geret
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138. voor de gelue
een curassouse orangie appel met ses stuyvers saffraen gevult en in een graauw
pampier met rinse wyn nat gemaackt en in de warme asse gebraden dan in klyne
stuckjes gesneden en op een mingelens fles met rinse wyn geset en daar dry maal
des daaghs te weten smorgens, smiddaghs, en savonts telkens een wyn kelckje van
gedroncken

139. is nogh goet voor de gelue
roet uyt de schoorsteen met oly van alst tot een salfje gemaackt en op een leere lap
daar een plaister van gesmeert en op de navel geleyt is seer goet bevonden
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140. voor't vier in de mondt
men neemt een osse Clauw welke men uytwast schoon zynde doet men daar voor
een duyt klyn gestoote aluyn in en men set het op't vier en men moet het schoon
afschuymen en men neemt vervolgens voor een stuyver ongepynde honing daar bij
en schuymt het dan weder tot heel klaar is, dan moet men de mondt als kout geworden
is daar dickwils mede wassen met een doeck dogh moet telkens een schoone doeck
genoomen werden of wel uytgewassen zyn op dat geen slym daar aan blyft dit selve
is seer goet bevonden en een kindt dat men meende dat het kakebeen soude verliese
daar mede genesen

141. voor't Graveel
een pondt ongewassen Corenten op een mingelen genever met twee loot blom van
soet houdt geset is seer goet bevonden

142. ander dito
ook een fles half vol met swarte bessen op genever gedaan is ook goet
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143. voor't graveel om op de lende te leggen
neemt twee doddetjes oosters vlas pluyst die wel ter degen uyt een en leght dan in
een tinne schootel plad als een koeck en strooyt daar dan op fyn gestoote swarte
peper heel dight, dan neemt men 't wit van ses a seven Eyeren fyn geklopt en met
een lepel daar dan over heen gedaan en soo de peper wat ingekneet maackt dan die
koeck een wynig warm of wel de koude daar af en leght dan op de plaats daar men
de pyn gevoelt sal in korten tydt de pyn gestilt zyn

144. voor een quade of sweerende keel
vyf a ses slecken tussen doeckjes gelegt en soo buyten tegens de keel gedaan de
slacken sullen smelten en in korten een groote verlighting geven
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145. ander voor't Graveel
men neemt de wortels van Moerbesie boomen de quantityt onbegrepen geschilt en
aan stuckjes gesneeden, en in schoon regen water gekoockt soo lang tot het de couleur
van tee heeft, s'morgens nughteren daar van vyf of ses kopjes van gedronken soo
heet als men't kan drinken dan een uur of dry daar op leggen sweeten, het selve soo
vyf a ses dagen gecontinueert is goet bevonden

146. voor de Gal
neemt een halve stuyver hoender garst doet daar op twee mingelen water en laat dat
soo lang kooken tot dat de garst gespleeten is dan een pint van dat water genoomen
en daar in gedaan een half vierendeel ponds ongewasse Corenten klyn gehackt, een
half loot seneblaaren en een half vierendeel ponds tammerind en daar mede soo lang
laate kooken als een sooy vis, dan door een doeck gewrongen, doorgewrongen zynde
een once siroop van witte roose daar in gedaan, dan smorgens, smiddaghs, en savonts
elke maal een derde van genomen

147. blauw schuyt in de mondt
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een pindt regen water een stuyver saly een halve stuyver aluyn dit samen gekoockt
tot de helft als dan een wynig verslagen is dan voor twee stuyvers ongepynde honingh
daarby gedaan en daar mede de mondt gewassen

148. plaister voor een benaude borst
men neemt kaars smeer op een grauw pampier en smeert als een plaister daar op
strooyt men wat saffraen en wat comyn in brandewyn geweeckt en leght die tussen
twee fyne doeckjes op de borst voor de smerighyt
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149. Lavement voor't Colyck
neemt vers kalfs nat, of vers soet bier de quantityt van een groot bier glas vol met
een lepel ongepynde honing een lepel vol anys saat een wynig camille laat dat kooken
doerer dan een half lepeltje sout in giet dan door een doeck dit magh altoos wel
gebruyckt werden al was de quantityt wat meer kan geen quaat

150. voor't blauw schuyt seer souverain
neemt een hand vol lepelblaren, een hand vol dryblad een hand vol bekeboom een
hand vol wilde suring ook duyve kervel en soo veel waterkers een hand vol suring
en twee citroenen met schel en al dit onder den andre gedaan en wat grof gehackt en
saamen in een aarde kan gedaan daar op dry mingelen rinse wyn gegoten dan ter
degen dight toegedaan datter geen lught by kan en soo in een pot met water geset
dat tot de helft in't water staat het water moet soo heet zyn tot dat even aan de koock
komt moet dan afsetten want moet niet kooken maar moet soo continueel wel dry
uuren heet gehouden werden dan daar uytgenoomen en in de kelder weg geset om
te bekoelen en laat dry dagen soo stil staan giet dan door een teems dogh moet styf
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uytgedruckt werden kunt het dan in een fles of kan doen en daar voorts een kelkje
tweemaal des daaghs van gedronken

151. voor de Gelue
in twee amsterdamse mingelen huy, een hand vol schelwortel of stinkende gouw met
wortel met al, soo veel barnende netels als ook paarde bloemen mede met de wortels
dit samen schoon gewassen, in stucken gesneden en gekoockt als een sootje vis en
dan op het groen laaten staan dan daar warm van gedroncken alle dagen dry maal
twee te kopjes of drij soo als men wil
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152. seer Aangename en gesonde kruyder Wyn
4 a 5. blaatjes Harstong;
6 a 8. spruytjes lieve vrouwe bedstroo;
6 a 8. blaatjes bloet kruyt;
3 a 4. tackjes citroen kruyt;
3 a 4 blaatjes roomse sali;
4 a 5. bladen van swarte bessen;
4 a 5. bladeren vlakke kruyd;
2 a 3. bladeren mans oor sonder meer dewyl het seer purgeert;
3 a 4. bladen rodebarber klyn blad;
2 a 3. struyckjes venkel;
4 a 5. bloemen van lelien van den dalen;
3 a 4, blaaderen katte kruyd;
-- a 1, greepje pimpernel;
2 a 3, struyckjes dragon;
Eenige madalive bloemen;
eenige dito van aardbesien;
3 a 4, blaadren van persike;
4 a 5, bladren marie balsem;
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nogh eenige fioolen bloempjes;
N: B dese kruyden moeten in een groot glas gedaen werden en een citroen in de ronte
gesneden daar by gedaan met soo veel brood suyker naar men't soet wil hebben en
met rinse wyn het glas vol gegoten en soo gedronken werden

153. voor de Roos
groene boter of boter van lavas

154. voor sware wonden
een musje van de beste franse wyn een halve stuyver witten brood een stuyver
filandrium feyn geknipt en gekoockt

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

51

155. voor de pleuris en goet bevonde van tante van Sandenb.
een stuck ongebluste steen kalck de groote van een hoender Eij en daar op gegooten
wyn asyn tot dat wel gelest is en bequaam tot een pap om daar een plaister van te
smeeren daar moeten twee lepelen met honing daar ondergeroert werden en dan de
plaister geleght op de plaats daar de pyn is tussen twee doecken
van tante van Sandenburg

156. voor naaween en wanneer een vrouw niet heel verlost is. van
tante van sandenburg
neemt een loot Cerwe zaadt
1 loot anys zaadt
1 loot comyn zaadt
1 loot venkel zaadt
1 hand vol camille bloemen en wat rosemaryn
dit te samen gemengt en in een sackje gestickt als een matrasje en in een nieuwe
aarde pot met france wyn dicht toegedeckt laaten kooken en soo warm als men het
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lyden kan op de buyck geleght soo de kraam vrou daar geen aftreck genoegh van
kryght, mag men haar een klyn glaasje van die weyn geven met een wynig saffraen

157. voor alle soorte van loopen
kruym van roggen brood, vlierbloemen, draf, en grutte meel, dit met stroomwater
tot een pap gekoockt en op de buyck geleght soo warm als men het lyden kan, men
kan daar een scheutje wyn asyn in doen
van tante van Sandenburg
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158. remedie voor de loop soo roode als andre van tante van
sandenburg
neemt een pondt taruwe bloem, en een loot van de beste foulie heel klyn gestooten
en onder het meel gemenght, neemt dan een schoone doeck bind het by malkander
heel vast daar in dan neemt een nieuwe aarde pot met stroom water doet het daar in
en laat het ruym twee uuren kooken, neemt het dan uyt het water en laat het kout
worden doet dan de doeck daar af, dan sult ghy daar om vinden, een grauwe korst
die daar om vast sit, doet die van een hoeck af, soo sult ghy het van binnen heel wit
en hart vinden, schraapt daar af anderhalve lepel vol maackt daar van een papje, in
een kommetje soete melck en laat de patient dat des smorgens en des savonts
gebruyken

159. voor de jaght spruw exelent
neemt de kruym van soet roggen brood gereven, menght het met wat honing en wat
gest tot een dicke pap om daar van een plaister te konnen smeeren en dat dan op een
leere lap gesmeert en de heele borst overgeleyt
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160. voor de maagh seer Exelent
1 loot aloe, 1 loot mirra, ½ loot saffraen, ½ loot sal tartari dit te samen gepulvriseert
en daar op gegoten een pintje van de beste brandewyn dan te samen in een fles gedaan
en op een stoof met vier geset eenige dagen en dan daaghs een een mael of vier
omgeschut en dan een vingerhoet vol van geven
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161. paste damande pour les mains van Milaidy van Atloone
prenez une demi livre damande amaire faite les peler et piler fin, comme de la poudre
si ce peut, trois jaune d'oeuf si ils sont gros ou quatre si ils sont petits, otez en le
germe, mellè l ai avec les amandes qui serons pilez, metez letout dans un pot de terre
verni neuf, et detrampez ces amandes et ces oeuf, a peu prai dans une pinte de vinegre
de bierre, et faite cuire tout juscase que la paste ce separe, tout a fait du pot, lors que
vous le remuez, des quil commance a devenir bien chaux, ils les faut remuer sans
descontinuer, juscase qu'il soit fait, peur quil ne brulle, et ne satache aux fons du pot;
quant la paste a asez cuit, l'on latire du feux, en l'on y met pour deux sols de blanc
de balaine, et pour un demi sols de canfre, le canfre doit etre detrampé dans une goute
d'eau de la raume d'ongri, ou dans de l'eau de vie, de la plus forté, quand le tout est
bien mellé lon le tire du pot de terre, et l'on verre la paste dans un pot de porcelaine;
cette paste ce conserve un an antiere

162. tinctuera [doorgehaald: van roest van Eyser en alle pale Couleur]
martis aperientis cum vino senario preparato
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de swaarte van een pondt roest en vier loot sal tartari en daar op in een fles gedaen
twee bouteljes gemeene rinse wyn daar van naar dat een aght dagen op warm sandt
heeft staan trecken genomen des 's morgens en des avonts een lepel vol met twee
lepelen vol france wyn is goet voor pale couleur en alle verstoppinge
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163. borst dranck voor de hoest
smeer wortel
altea wortel
gras wortel van jeder een ons
dubbelde caasjes blaade
roode Coren bloemen
floris hipericum
floris verbasci van jeder een hand vol

164. Exelent maag water van Night Scott
1 loot orangie schellen
1 loot gentiaan wortel
1½ loot succery wortel gedroogt
½ loot anys zaad
alsem, Cardus benedictus, van Elcks een halve hand vol
knopp van centauria een hand vol

J.E. Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten

dit te saamen op een kan franse wyn of slegte jenever gedaan en dan 3 maal daags
des oghtens, des middaaghs en savonts een half uur voor den eeten een wyn kelckje
van gedroncken

165. Clisteer voor de roode loop
doyers van Eyeren en tarpenteyn oly
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166. Mondt Water van doctor Mouton
een halve fles roye wyn
een glaasje geest van lepel bladren
soo veel brande wyn
½ ons salprenel
een ons veneetse teriack
dry onse honing van roose
wel onder een geschut en om den andre dagh de mond meede gewassen Conserveert
de tanden doet het tand vlees Extra groeyen en is probatum voor't blauwe schuyt

167. voor kliere aan den hals
een vingeroet vol gestampte witte wirook alle avonde in genome
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168. om een Exelente Swarten inkt te maake van Oom van
Sandenburg
4 pinte reege water
1 pint beste wyn asijn
8 onse koper root
10 onse gal noote
6 onse witte gom
2 onse witte kandij suijker
dit alles klyn gestoote in een kan of fles gedaan en 14 dage by het vier of in de
son geset en telkens om geschut, komt nooijt schimmel op
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169. voor t'Schurft van de Schapen
neemt voor een Stuijver Swavel voor 1 stver aluijn 2 st koper root voor 3 st Spaans
groen, een hand vol sout 2 a 3 pont toebak of toebaksteele kookt dit saame in pis en
smeert er de Schape eens daags mee

170. Exelente brand salf van tante van Sandenburg
neemt een kan boom oli een pont geel was laat dit saame een groot quartier kooken
5/4 pont labus Calmenar heel fijn gestooten en gevreve doet dat daar in en set het
van het vuur en roert het wel van de grond tot dat het koud is
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171. voor Geanflameerde Ooge een Exelente remedie
neemt
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171. Resept ter vermeijding van Beroerte
amsterd wijn maat
dese drank kan wel 20 jaar goet blyve wel toegestopt en met een blaas toegebonde
Neemt een ons Suijvere beverswijn of Castorium kleijn gesnede
drie loot wit mostert saat klijn gestoote
een hand vol gedroogde lavendel bloeme wat gekneust
Een pint en een mutsje beste rinse brandewyn
Een pint lavendel water
Een pint lindebloesem water
doet dit saame in een fles van twee mingele groot doet dan eerst de drooge
ingrediente daar in giet dan dan de brandewyn alleen daar op laat dat 8 a 10 daage
daar mee trekken in de son of in warme paarde mist doet dan het andere vogt daar
by laat het dan nog so lang op die selve wijse trekken maakt de vles wel digt toe met
een kurk en blaas maar se moet niet verder als aan den hals toe vol sijn

172. manier om t'bovenstaande te gebruijke
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imand die enige beving uijt vrees van beroerte in sig gewaar wort moet s'morgens
nugtere en s'avons een uur na den eete 2 a drie lepele daar van innemen imant reets
een beroerte hebbende moet dan aanstons 3 lepele daar van innemen en Continueere
daar enige weeke mee de beroerde leden daar mee gevreven warm gemaakt is seer
goet
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173. voor een kwade verslijmde maag van night Carolientie
3 loot alands wortel
2 loot alsem knoppe
een hand vol krijzemunt blaare
1 loot Comijn
1 loot anijs
2 loot soet hout
Dit op een fles witte wyn geset en 24 uure laate trekken op een warme stoof,
drie maal daags een tee kopje daar van genomen en als de fles half leeg is weer
met witte wyn op gevult
is Probatum
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174. Recept om kerrie te kooken
Men neemt twé Jonge hoenderen een daar van aan stukken gesneden als poelet, twé
pont kalfs gehakt waar van men een gedeelte doet in het andere hoen, dat heel moet
blyven en van de Rest van 't gehakt balletjes gemaakt, dat te saamen gekook[t] soo
lang van nat tot een schotel soep, dan doet men daar by vier á vijf Uijjens, die eerst
aan stukken gesneeden en met Meel en Boter in de pan gefruijt moeten worden en
deze navolgende kruijden van ieder een half Loot Comyn Gember Coriandersaat en
kurkema en ook wat gestoote peper en sout, men kookt ook ryst tot pottje beuling
om droog daar by te eeten
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