
Scienliarum Histoha 19 (1993) 1 3 

ONB 2372. INHOUD EN FUNCTIE 
VAN EEN MIDDELNEDERLANDS ALCHEMISTISCH 
HANDSCHRIFT 

Veerle FRAETERS 

In 1990 publiceerde de medio-neerlandica Ria Jansen-Sieben het in vakkringen 
langverwachte Repertorium van de Middelnederlandse artesliteratuur, een lijvig 
boek waarin alle — op het moment van uitgave — bekende Middelnederlandse 
wetenschappelijke teksten, handschriften en drukken, van voor 1600 staan gere-
pertorieerd (1). Onder het lemma 'alchemie' wordt verwezen naar twintig hand
schriften, o.a. naar 'Wenen, ONB 2372', een handschrift dat, anders dan de 
meeste opgesomde manuscripten, niets dan alchemistische teksten bevat, acht 
om precies te zijn (2). Over dat veertiende-eeuwse Middelnederlandse alche
mistische handschrift gaat deze bijdrage, en als eerste kennismaking geef ik er 
een korte beschrijving van (3). 

Het manuscript bestaat uit 99 perkamenten folio's die door een hand zijn 
geschreven. De taal is overwegend Vlaams. Het schrift, een littera textualis, en 
de illustraties dateren het manuscript in de tweede helft van de 14de eeuw. Het 

1. Ria Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht, 1990. 
2. De twee andere volledig alchemistische handschriften zijn Londen, BL, Sloane 1255 uit het jaar 

1597 dat bestaat uit vertalingen van alchemistische teksten door Justus Balbiaen (voor meer in-
formatie over deze man zie W.C. Braekman, "Joos Balbiaen, dokter, alchemist en legerkapitein 
tijdens de Gentse calvinistische republiek (1576-84)", Handelingen der Maatschappij voor Ge-
schiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XL, 1986, Gent, 1986) p. 85-96, en London, 
WI, 233, gedateerd 1575, waarin Middelnederlandse vertalingen van teksten van Avicenna, Ar-
noldus de Villanova, e.a. zijn opgenomen en waarvan ook een gedrukte versie bestaat uit 1550 : 
De alchimia opuscula, uitgegeven door Cyriacus Jacobus. De late datering en het feit dat een 
ervan ook in druk is verschenen doet deze handschriften aansluiten bij de gedrukte verzame-
lingen van, meestal middeleeuwse, alchemistische teksten die vanaf het einde van de zestiende 
tot het begin van de achttiende eeuw van de drukpersen rolden en waarvan het Theatrum 
Chemicum, Strasbourg, 1659-1661 en Magnets Bibliotheca Chemica Curiosa, Geneve, 1702 de 
meest bekende zijn. Het Weense handschrift is een gelijkaardige collectie, waarvan, toevallig, 
een veertiende-eeuws manuscript is overgeleverd. Het handschrift is een uniek exemplaar en er 
is ook geen druk van bekend. 

3. Ik baseer mij op H. Menhardt, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der 
Oesterreichischen National-bibliothek. Berlin, 1960, I, p. 71-73, op het Repertorium (zie noot 
1), p. 472, op Helmut Birkhan, "Un poeme inedit sur les quatre elements dans un raanuscrit 
alchimique de la Bibliotheque Nationale Autrichienne", in Les quatre elements dans la culture 
medievale. Actes du collogue des 25, 26 et 27 mars 1982, ed. Danielle Buschinger et Andre Crepin 
(= Goppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 386), Kiimmerle Verlag, 1983, p. 77-109, en op 
mijn eigen codicologisch onderzoek van het handschrift. 
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manuscript bevat acht teksten, waarvan er twee berijmd zijn en twee geillustreerd : 

1. flra-29rb : vertaling van de Tabula Chemica van Senior Zadith (= Mohammed 
ibn Umail). Proza, met een resumerend slot in verzen dat niet in de Latijnse 
versie voorkomt. 
Inc. Dat seit die vielgert sahid hemels zone ic ghinc seit hi in Zebeel kasinen 
barbani dat es in een huus onder derde... 

2. f29rb-50rb : Constantinus. Proza, met pentekeningen. 
Inc. Ene edele vrouwe ende ene vroede van de aerten heeft verstaen ... 

3. f50va-51vb : recepten van Gilbert de Laindrac. Proza. 
Inc. Hier beghint dat alrebeste crew dat gilbert de laindrac bi 6 capitele or-
dinerde... 

4. f50vb-87ra : Grateus. Berijmd, met pentekeningen. 
Inc. Enich God in drie persone vader helich gheest ende zone sidi ende hebt 
oyt gheweest in hu godheit... 

5. f87va-88va : "Heer Ignis". Berijmd. 
Inc. Salomon die al hevet bescreven dat ter werelt levet... 

6. f88vb-93vb : "Lieve zoon". Proza. 
Inc. Weet lieue zone dat ic di hebbe gescreven dit bouc si dan also als ic wane 
dat du salt hebben verstannesse... 

7. f93vb : recept. 
Inc. Quicselver es heet ende droghe inden vierden graet... 

8. f94ra-99va : "Spreuken". Proza. 
Inc. Eximus die philosphe seit weet alle ghi werclieden van den hoghen werke... 

Het Weense handschrift werd al vroeger opgemerkt : in 1927 vroeg Friedrich Saxl 
aandacht voor de astroiogisch geinspireerde miniaturen die twee van de teksten 
begeleiden (4) en in 1982 liet Barbara Obrist haar boek Les debuts de I'imagerie 
alchimique (XlVe- XVe siecles) beginnen met de miniaturen uit ONE 2372 (5). 
Het Weense handschrift is inderdaad, zo lezen we bij Van Lennep in zijn Al
chemie. Bijdrage tot de geschiedenis van de alchemistische kunst het "tot dusver 
oudst bekende Westerse document met een cyclus van alchemistische illustraties. 
(...) (Ze) onthuilen stijikenmerken uit de jaren 1380" (6). Het Weense handschrift 
heeft dus vooral aandacht gekregen als eerste voorbeeld van alchemistische teksten 
die worden begeleid, niet (alleen) door spagyrische illustraties, d.i. illustraties 
die het materiaal en de handelingen van het alchemistische werk weergeven, maar 
ook door symbolische (7). 

4. Friedrich Saxl, Verzeichnis asirologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des 
lateinischen Mittelalters II, Die Handschriften der National-Bibliothek in Wien, Heidelberg, 
1927, p. 96-99. 

5. Barbara Obrist, Les debuts de t'imagerie alchimique fXIVe- XVe siecles), Parijs, 1982. 
6. Jacques van Lennep, Alchemie. Bijdrage tot de geschiedenis van de alchemistische kunst, Brussel, 

1984, p. 47. 
7. Symbolische illustraties in alchemistische werken maken opgang in de vijftiende eeuw, om in 

de daaropvolgende eeuwen tot een ware explosie te komen en te culmineren in het Mulus Liber 
(1677), een alchemistisch werk dat enkel uit platen bestaat. Voor een overzicht van manuscripten 
en drukken met symbolische illustraties, zie Van Lennep (1984), p. 45-244. 
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Maar ONB 2372 is in nog een ander opzicht opmerkelijk. In het Lexikon des 
Mittelalters stelt G. Jiittner dat "landessprachliche texte seit dem 15. Jh. verbrei-
tet (sind), denen in 16. Jh. viele Werke folgen" (8). Deze uitspraak reveleert meteen 
het belang van ons handschrift : het is het oudste geattesteerde document met al
chemistische teksten in Noordwest-Europa dat in de volkstaal is geschreven. Het 
handschrift is uniek, er zijn geen andere versies van bekend en het is ook nooit in 
druk verschenen. Het manifeste belang van het handschrift is intussen in de kleine 
kring van onderzoekers van de alchemie onderkend. Drie teksten uit het hand
schrift zijn intussen uitgegeven, of staan op het punt om uitgegeven te worden (9). 

Na deze eerste vluchtige kennismaking, kunnen we nu de teksten uit het hand
schrift van dichterbij bekijken. De korte beschrijving van kwikzilver (f93vb) laten 
we daarbij achterwege en de recepten van Gilbert de Laindrac zullen slechts even 
aan de orde komen. Op de overige, langere teksten werpen we een (noodge-
dwongen) korte blik vanuit twee gezichtspunten : 1. wat is de herkomst van de 
tekst en, wanneer het om een vertaling gaat : wat voegt de Middelnederlandse 
vertaling toe aan de oorspronkelijke tekst ? 2. wat is het genre, welke topoi komen 
erin voor met dan vooral aandacht voor die tekst-immanente kenmerken die zicht 
geven op de functie van de teksten, en in tweede instantie van het handschrift 
in het algemeen. De twee gezichtspunten zullen niet netjes naast elkaar, maar 
in een verhaal worden gepresenteerd, een verhaal dat vanzelfsprekend deficient 
zal zijn : sommige teksten uit ons handschrift werden nog niet bestudeerd, veel 
bronnenmateriaal is vooralsnog ontoegankelijk, en er zijn tot nog toe weinig 
studies over de sociale inbedding van de alchemist in de middeieeuwen en over 
de functie van alchemistische teksten. 

Het eerste tractaat in het Weense handschrift gaat terug op een Arabisch alche
mistisch tractaat van Mohammed ibn Umail (ca. 900-960), in het Westen 'Senior 
Zadith' genoemd, of liever op twee teksten van hem, de Risalat ash-Shams ila 
I'-Hilali, 'de brief in verzen van de zon aan de wassende maan', en een proza-
commentaar daarop van de hand van Senior zelf, getiteld Kitab al-Ma' al-Waraqi 
wa'l-Ard an-Najmiyya, 'het boek van het zilveren water en de besterde aarde'. 
Deze twee werken zijn, in elkaar geweven, overgeleverd in een Latijnse proza-
vertaling, de Tabula Chemica, die erg van het Arabische origineel afwijkt en die 
ons is overgeleverd in een versie met zeer veel fouten (10). In een recent proef-

8. G. Juttner, 'Alchemie', LMA I, kol. 329-342, citaat : kol. 333. 
9. Marianne Vogg promoveerde in 1989 op een proefschrift waarin zij door middel van de Middelne

derlandse vertaling van het Weense handschrift een verbeterde tekst (in Duitse vertaling) van de 
Tabula Chemica presenteert ; haar werk zal binnenkort worden uitgegeven. Helmut Birkhan heeft 
een editie en commentaar verzorgd van de unieke tekst van Grateus : Helmut Birkhan, Die alche
mistische Lehrdichtung des Grateus filiusphilosophi in Cod. I'ind. 2372, 2 vols., Wenen, 1992. De-
zelfde publiceerde een editie van Heer Ignis in Les quatre elements dans la culture medievale (zie 
noot 3). Vermeldenswaard is nog dat de Latijnse brontekst van Constantinus onlangs werd uit
gegeven door B. Obrist (ed.), Constantine of Pisa. The book of the secrets of alchemy, Leiden, 1990. 

10. Een editie van de Arabische tekst vindt men in M. Turab '.Mi, M. Hidayat Husain en H.E. Sta-
pleton, "Three Arabic Treatises on Alchemy by Mohammed ibn Umail." in Memoirs of the Society 
of Bengal, 12 (1993), p. 1-213. De auteurs hebben in een appendix de Latijnse vertaling zoals 
die voorkomt in Zetner's Theatrum Chemicum, Argentorati, 1622 afgedrukt. 
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schrift heeft Marianne Vogg aangetoond dat de Middelnederlandse vertaler een 
tot nog toe onbekende, correctere versie van de Latijnse tekst ter beschikking 
had. Zij heeft op basis van de Middelnederlandse vertaling een geamendeerde 
versie van de tekst gepresenteerd (11). 

De Middelnederlandse prozavertaling wordt gevolgd door een samenvat-
ting van het voorafgaande in verzen (f28ra-29vb). Dit slotgedicht komt niet 
voor in het Arabische origineel en ook niet in de ons overgeleverde versie van 
de Latijnse vertaling. Marianne Vogg meldt ons : "Apart from the fact that 
the vocabulary of this poem differs from that of the main part of this treatise, 
Christian elements occur, which is interesting because they have not appeared 
in the text before. Pretending to sum up the Middle Netherlands translation 
of the Latin Tabula Chemica the copyist showing Christian tendencies gives 
an interpretation of the former text ('ende dats geest/helich ende salich aire 
meest', 'hemelrike', 'vp onser vrouwen sente marien', 'van den leuwe waert hi 
lam')" (12). 

Tijdgenoten getuigen dat auteur Mohammed ibn Umail een groot theoloog 
was, een sjiitische mysticus die in afzondering leefde en wiens werken alleen onder 
vrienden en leerlingen circuleerden (13). 

Zoals de — Arabische — titel laat vermoeden gaat het hier niet om een sec 
alchemistisch tractaat. Uitgangspunt is een stenen tablet dat op de schoot van 
een standbeeld van Hermes in een Egyptische tempel is gevonden en waarop een 
aantal zonnen en manen zijn getekend die het alchemistische proces verbeelden. 
Naast de mythologische verwijzing en de kosmologische metaforiek van zon en 
maan, komen ook biologische metaforen voor : 'vrouw', 'wijf, en 'zoon' zijn 
woorden die vaak in de tekst voorkomen en de transformatie van onedel metaal 
tot edel goud wordt vergeleken met die van ei tot kip en van sperma tot mens. 
De triade ziel-geest-lichaam symboliseert de verschillende elementen waarin het 
metaal zich tijdens het alchemistische werk splitst : "Ende daeromme seghen 
si, de vroede : ons metael es alse de mensche die gheest heeft lichame ende ziele" 
(fllra). 

Hoe belangrijk het topos van de geheimhouding is in deze tekst, blijkt 
uit het simpele feit dat het woord 'dine' veruit het meest voorkomende woord 
is. Het is een precede om te vermijden dat de 'onvroeden', de niet-ingewij-
den zouden weten met welke prima materia zij aan de slag moeten, en, welke 

11. De Middelnederlandse tekst en Voggs Duitse vertaling van de met behulp van die Middelneder
landse tekst geamendeerde Tabula Chemica zijn te vinden in M. Vogg, Die Mittelniederlandische 
Obersetzung der Lateinischen "Tabula Chemica" des Senior Zadith ibn Umail, Dissertatie Uni-
versitat Wien, 1989. Zie ook Marianne Marinovic-Vogg, " 'Son of Heaven'. The Middle Ne
therlands Translation of the Latin Tabula Chemica", in Alchemy Revisited. Proceedings of the 
International Conference on the History of Alchemy at the University of Groningen 17-19 April 
1989, ed. Z.R.W.M. von Martels, Leiden, 1990, p. 171-175. 

12. Marianne Vogg, in Alchemy Revisited, p. 173-174. Uit dit citaat blijkt dat zij de copiist als auteur 
beschouwt. In dat geval zou het handschrift een van de zeldzame autografen zijn die ons uit 
de middeieeuwen zijn overgeleverd. 

13. H.E. Stapleton en M. Hidayat Husain, o.c. (noot 10), p. 123-125. 
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substantie nu eigenlijk de bewerkingen die leiden tot de drie kleurenstadia, 
nigredo, albedo, rubedo, moet ondergaan (14). 

De ingewijde lezer wordt crop gewezen dat de symbolen waarin het al
chemistische werk wordt beschreven, niet letterlijk, wel 'geestelik' (f29ra) 
moeten worden verstaan, en dat de verscheidenheid waarmee de alchemisten 
het alchemistische proces beschrijven — en die verscheidenheid blijkt volop 
uit de Tabula Chemica want Senior citeert overvloedig de alchemistische aucto-
ritates —, slechts schijn is en dat het uiteindelijk altijd om een en hetzelfde proces 
gaat. 

Het tweede tractaat in het Weense handschrift is een vertaling, of liever een be-
werking, van de Liber secretorum alchimie, een oorspronkelijk Latijns werk 
— dus geen vertaling uit het Arabisch — uit de 13de eeuw van een zekere Ma-
gister Constantinus Pisanus (15). De term 'magister' brengt ons meteen bij het 
milieu waarin deze tekst moet worden gesitueerd : het universitaire. In zijn Liber 
secretorum benadert Constantinus 'de geheimen' vanuit twee invalshoeken : 
enerzijds een natuurfilosofische, gestoeld op de Meteorologica van Aristoteles 
en de De congelatione et conglutinatione lapidum van Avicenna, twee werken 
die verplichte lectuur waren voor de lessen phisica (16), en anderzijds een theo-
logische, die onderbouwd wordt met citaten van Augustinus, Mozes (Genesis), 
de profeet Daniel, en andere Bijbelse auctoritates. 

Constantinus behandelt eerst de genese van metalen en meteen blijkt dat de 
twee discours naast elkaar worden ontwikkeld zonder elkaar echt te kruisen. Het 
Aristotelische alchemistische discours leidt tot de conclusie dat kwikzilver het 
materiele en formele principe of nog de eerste oorzaak is van de genese van 
metalen, het theologische dat God de eerste oorzaak is van al het gecreeerde. 
Op die manier ontstaat een impliciet verband tussen kwikzilver en God : zij zijn 
de bron van al wat is. 

Na deze hybride behandeling van de genese van metalen, buigt Constantinus 
zich over de in zijn tijd in scholastische middens druk becommentarieerde quaestio 

14. De alchemistische bewerkingen imiteren de natuurlijke groei van een onedel metaal tot edel goud 
zoals die, volgens de alchemistische theorie, plaatsvond in de buik van de aarde. De belangrijkste 
bewerkingen waren de putrefactio, de sublimatie van het volatile aspect en de coagulatie van 
wat beneden overbleef, en de coniunctie. Deze fasen worden vaak uitgesplitst in een reeks ver-
richtingen waarvan de aard en het aantal van tekst tot tekst verschilt. Wat de kleuren betreft, 
soms is er tussen het albedo en het rubedo nog een veelkleurige fase, de cauda pavonis (pau-
westaart). Zie verder Van Lennep o.c. (noot 6), p. 27-31. 

15. De man is verder onbekend. Van de Latijnse tekst zijn drie manuscripten bewaard. De enige bekende 
volkstalige vertaling is de Middelnederlandse. B, Obrist heeft een kritische editie van de tekst 
verzorgd, zie noot 12. 

16. Net zoals zijn tijdgenoten, schrij ft Constantinus ideeen uit de De congelatione et conglutinatione 
lapidum van Avicenna systematisch toe aan Aristoteles. In de vertaling van Gerard van Cremona, 
die tot in het midden van de 13de eeuw circuleerde, was dat werk van Avicenna immers als laatste 
hoofdstuk opgenomen in de Meteorologica van Aristoteles. Zie R. Halleux, Les textes alchi-
miques (= Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 32), Turnhout, 1979, p. 72. 
B. Obrist o.c. (noot 5), p. 39-40. 
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of de transmutatie van onedel metaal in edel goud werkelijk mogelijk was (17). 
Arabische en Latijnse geleerden als Avicenna, Vincentius van Beauvais, Albertus 
Magnus, Thomas van Aquino hebben zich met die quaestio bezig gehouden en 
de conclusie van dat debat was dat natuurlijke transmutatie onmogelijk was, au-
refactie een illusie, en alchemistisch goud dus niet gelijk aan echt goud (18). 

De scholastische vraagstelling reduceerde de alchemie tot haar exoterische 
aspect, en zag in de alchemie niets meer dan een scientia naturalis, terwijl het 
esoterische aspect van de januskop, die de alchemie bij haar geboorte in de Grieks-
hellenistische samenleving was, door de scholastici werd ontkend. Dat aspect, 
waarmee de aandachtige lezer van de vertalingen van Hellenistische en Arabische 
alchemistische teksten onvermijdelijk werd geconfronteerd, werd al snel gerecu-
pereerd : in 1330 schrijft de arts Petrus Bonus dat "Alchimia est supra naturam, 
et est divina" (19), de alchemie is uit de scientia naturalis gelicht en onderge-
bracht bij de theologie. De tekst van Constantinus getuigt van de ambigue blik 
die de universitaire wereld had op de alchemie. We lieten hem hierboven achter 
net toen hij aan zijn hoofdstuk over de transmutatie van metalen begon. Hij 
maakt een onderscheld tussen een natuurlijke transmutatie enerzijds, die hij als 
scholastisch geschoolde universitair onmogelijk acht, en een miraculeuze trans
mutatie die door God bewerkstelligd wordt en slechts door contemplatie kan 
worden waargenomen : "miraculosa transformatia es dese selve lichame in enen 
anderen lichame onverwandelt. Also alse van den brode in vleesche ende van 
den wine in bloede ende haestelec mids den divinen ghelove ende metter oghen 
der herten (20)." (f43rb). Constantinus trekt de alchemie dus het domein van 
de religie binnen. 

De Middelnederlandse vertaler/copiist (21) heeft de Latijnse brontekst niet 
altijd even getrouw gevolgd. Soms spint hij de theologische draad in het discours 
op eigen initiatief uit : de "litogandi soils" wordt door hem gelijkgesteld, niet 
alleen met "raye ochte scijn der zonnen", maar ook met "gemeine hemelsche 
broot ochte manna." (f35va) Verder valt op dat de recepten die Constantinus 

17. Deze vraag is vanuit alchemistisch standpunt een oneigenlijke vraag : de oorspronkelijke Helle
nistische alchemie is gebaseerd op het neo-pythagoreische natuurfilosofische principe (dat ook 
in de gnostische en stoische en neo-platoonse filosofie centraal staat) dat er een universele sym-
pathie is, dat al wat is een gemeenschappelijke goddelijke kern heeft die transmutatie van het 
ene in het andere mogelijk maakt. 

18. Voor een zorgvuldig overzicht van die quaestio door genoemde auteurs (en andere), zie B. Obrist 
o.c. (noot 5), p. 41-45. 

19. Zie B. Obrist o.c. (noot 5), p. 46-47. Verder ook C. Crisciani, "The Conception of Alchemy as 
Expressed in the .Margarita Novella of Petrus Bonus", in Ambix, 20 (1973), p. 165-181 en Petrus 
Bonus, Margarita pretiosa novella correctissima, in Theatrum Chemicum, IV, p. 507-651, het 
citaat staat op p. 651. De vertaling ervan luidt : 'Alchemie is bovennatuurlijk en goddelijk'. 

20. B. Obrist o.c(noot 5), p. 83, noot 75 merkt terecht op dat de term "der herten oghe" thuishoort 
in de mystieke leer van kennis door de innerlijke zintuigen zoals de Victorijnen die belijden. 

21. Ik gebruik de combinatie 'vertaler/copiist' omdat (vooralsnog) onduidelijk is of de copiist van het 
Weense handschrift reeds in het Middelnederlands vertaalde teksten als legger voor zich had, dan 
wel zelf de vertaler was. Het dialect-onderzoek dat H. Birkhan verrichtte met betrekking tot de tekst 
van Grateus lijkt op het eerste te wijzen : volgens Birkhan was de vertaler van de Latijnse brontekst 
een Brabander, de copiist van ONB 2372 een Vlaming. Zie H. Birkhans nog te verschijnen studie 
over Grateus. Voor de andere teksten moet gelijkaardig dialectisch onderzoek nog gebeuren. 
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aan zijn theoretisch-theologische uiteenzetting toevoegde, en die ruim een derde 
van de tekst uitmaken, door de Middelnederlandse vertaler/copiist zonder meer 
zijn weggelaten. 

Op deze tekst van Constantinus volgen enkele recepten voor "goede waters". 
Ze zijn van de hand van Gilbert de Laindrac, of liever Gilbert de Cardinael, zoals 
we hem kennen uit andere teksten (22). De inversie van woorden komt de hele 
tekst door voor : 'retaw' is dan 'water', 'crew', 'were'. Het is een nogal simphstische 
uitwerking van het topos van de geheimhouding dat eigen is aan hermetische 
alchemistische teksten. Ik vermeld hier dat het gevarieerde corpus van alche
mistische teksten in twee grote tradities uiteenvalt : enerzijds de hermetische 
traditie, die de alchemie beschouwt als een zaak voor ingewijden en probeert 
de niet-ingewijde lezer af te schrikken en te misleiden ; en anderzijds de niet-
hermetische traditie die haar kennis zo duidelijk mogelijk wil overbrengen (23). 

Het volgende tractaat staat op naam van Grateus filius philosophi. Zijn naam 
leidt ons van de magisters van de universiteit naar de 'filosofen', zij die ingewijd 
zijn in de alchemistische kennis (24). Een Latijnse bron voor deze merkwaardige 
tekst is — voor zover bekend — niet bewaard maar ze is er meer dan waar-
schijnlijk wel geweest : in de Middelnederlandse tekst komen enkele Latijnse 
passages voor, en ook de begeleidende tekstjes in de miniaturen zijn in het Latijn. 

De proloog (f52ra-52rb) is een laudatio temporis acti waarin Grateus filius 
philosophi treurt om het feit dat de "clergie" (25) slechts in de lucratieve aspecten 
van de alchemie is gei'nteresseerd. Men mist het inzicht om de metaforische teksten 
van de "philosophen" te doorgronden en zo blijft de ware alchemie, "die wortele 
van alien zaken" voor hen verborgen. Grateus filius philosophi wil hen weer op 
het rechte pad brengen en doet dat met een merkwaardig tractaat dat als 
alchemistisch-magisch kan worden gecategoriseerd. Op het magische aspect 
— er komt een sprekend hoofd in voor en ook enorme lijsten van sterren waarvan 
telkens de negatieve en de positieve uitwerking wordt beschreven — gaan we hier 
niet in (26). 

Wat de alchemistische aspecten van dit tractaat betreft : het is volledig geaxeerd 
op het tweede axioma van de Tabula Smaragdina : quod est inferius est sicut 
quod est superius et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda 
miracula rei unius, de isomorfie dus van wat onder is en wat boven is, van 

22. Vincentius van Beauvais vermeldt hem in zijn Speculum naturale, boek 7 als een alchemistische 
autoriteit, zie H. Birkhan o.c. (noot 3), p. 87. Er zijn verschillende recepten van hem bewaard 
in Latijnse manuscripten. 

23. Zie R. Halleux o.c. (noot 16), p. 73. 
24. Over de betekenis van de term 'filosoof in alchemistische teksten, zie Ch. Crisciani en CI. Cagnon, 

Alchimie et philosophic au Moyen Age. Perspectives el problemes, Montreal, 1980, p. 15-19. 
25. Clergie : kan zowel de 'geestelijken' als de 'geleerden' betekenen. Middelnederlandsch Hand-

woordenboek, p. 294. 
26. Een korte inhoud van deze lange tekst van 4380 verzen geeft H. Birkhan, "Zu den altesten 

volkssprachigen alchemistische Traktaten", in Deutsche Literatur des Spdtmittelalters : Ergebnisse, 
Probleme undPerspektiven derForschung (= Deutsche Literatur des Mittelalters, 3), Greifswald, 
1986, p. 275-283 en Dezelfde, "The Alchemical Tracts of Gratheus Filius Philosophi in Codex 
Vindobonensis 2372", in Alchemy Revisited (1990), p. 162-170. 
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microcosmos en macrocosmos, van alchemie en astrologie. Dit principe wordt 
consequent doorgevoerd : na elke stap in het alchemistische proces gaan de schijn-
werpers naar boven, naar het firmament waar de vaten als sterren en de ingre-
dienten als planeten ten tonele worden gevoerd. Ik gebruik de metaforen 'schijn-
werpen' en 'ten tonele' niet zomaar : het merkwaardige aan deze tekst is immers 
de ver doorgedreven antropomorfisering : het alchemistisch proces wordt wer
kelijk als een toneelstuk opgevoerd waarbij de vaten-sterren 'boven' en de ingre-
dienten en het vuur heel wat over en weer praten in gedramatiseerde dialogen. 

Deze korte typering maakt voldoende duidelijk, denk ik, dat deze tekst van 
Graleus flius philosophi, van een totaal verschillende orde is als het scholastisch-
theologische tractaat van magister Constantinus. Toch zijn er overeenkomsten. 
Om die duidelijk te maken geef ik hier het allereerste recept van Grateus in 
moderne vertaling : 
"doe een pont mercurius in vat bima (alle vaten krijgen een naam van Grateus) 
en vul het met kokend water, laat het drie dagen koken, als het is weggekookt, 
voeg dan zoete melk toe, als de melk is weggekookt, voeg dan azijn toe en als 
ook dat is weggekookt, laat het dan nog koken op een matig vuur. Slechts wanneer 
je dag en nacht werkt, zal je resultaat hebben" (f52va). 

Zo een 2800 versregels verder zegt Grateus de lezer : "dat ik van Bima seide 
te voren, diet dade, het ware verloren" (f75rb) : wat ik je vertelde in verband 
met het vat bima, als je dat werkelijk hebt gedaan, dan zit je ernaast. En dan 
blijkt dat water geen water is maar staat voor 'koud en nat', wat een hoog vuur 
vereist, dat melk geen melk is maar staat voor helder vuur, dat azijn geen azijn 
is maar staat voor een sterk vuur. Grateus zegt er nog bij dat hij deze strategie-
van-het-uitstel bewust heeft gehanteerd omdat "ic niet woude dat enich leec soude 
kennen of verstaen'' (f75vb), en om de gulzige geldzoekers die beginnen te werken 
vooraleer ze het hele werk hebben bestudeerd, een neus te zetten. 

Als we naar het recept teruggrijpen blijkt dat het enige ingredient dat nog 
overblijft kwikzilver is. Net zoals bij de tekst van Constantinus, is kwikzilver 
de prima materia die een aantal bewerkingen moet ondergaan om zo getrans-
formeerd te kunnen worden tot de filosofische steen. Stelde Constantinus mer
curius impliciet gelijk met God (27), bij Grateus wordt expliciet een parallel ge-
trokken tussen kwikzilver en Christus. Net zoals in de experimenta ludeorum 
(f56vb) de Joden Jezus Christus martelden en zo zijn ziel uit zijn lichaam dreven 
waardoor een dood lichaam overbleef, zo wordt in het alchemistische proces de 
ziel uit Mercurius gedreven. En net zoals het lichaam van Christus in het Heilig 
graf door de 'minne', de liefde verrees tot het eeuwige leven en tot een universeel 
panacee van de mensheid, zo krijgt het dode lichaam van mercurius in het al
chemistische vat door de kracht van het vuur een ziel en wordt de omnipotente 
filosofische steen. (f56vb-57rb) (28). 

27. Zie supra. 
28. Voor meer informatie over de Christus-lapis analogic die vanaf de 14de in alchemistische teksten 

opduikt, zie R. Halleux o.c. (noot 16), p. 140-144 en vooral C.G. Jung, Psychologic und Alchemie, 
Ziirich, 1944. 
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Grateus sluit af met "de wijsheit (...) daer Salomon wrachte mede/ dat heet 
tbouc der wijshede" (fSOvb), een korte tekst waarin Salomon via visioenen en 
gesprekken met geesten, achter de alchemistische kennis komt. 

De lange tekst van Grateus wordt gevolgd door een kort tractaatje, nog steeds 
in verzen, nog steeds in dezelfde magisch-alchemistische sfeer, nog steeds met 
antropomorfiseringen, en met Heer Ignis, die het vuur verbeeldt en die ook al 
in de lange tekst van Grateus optrad, in de hoofdrol (29). 

De volgende tekst komt weer uit de Arabische traditie. Het is een didactisch werk 
geschreven door een meester aan zijn zoon, zijn leerling ; elke nieuwe stap in 
het discours wordt ingeleid met "Weet, Ueue zone,...". Het zou een vertaling 
— via het Latijn — kunnen zijn van een Arabisch werk van Alphidius, een al
chemist waarover weinig is bekend (30) en wiens belangrijkste werk. Liber Alphidii 
adfilium suum, alsnog onuitgegeven is (31). Net zoals de Tabula Chemica geeft 
deze tekst een allegorische beschrijving van het alchemistische werk. Naast de 
vertrouwde symbolen (de coniunctio als huwelijk tussen man en vrouw, de kleu
renstadia als een kind met zwarte haren (nigredo), een oude man met een wit 
hoofd (albedo), een kleurrijke juffrouw (cauda pavonis), de triade ziel-geest-
lichaam als de elementen waaruit de metalen zijn opgebouwd) zijn er ook uit-
drukkingen en symbolen uit de reiigieuze sfeer : het gaat erom dat de "aerme 
redeleke adams kinderen" (f91va) met behulp van de rede die zij door Gods genade 
hebben ontvangen en met behulp van de alchemie, de sleutels van Gods thesaurus 
bemachtigen ; dan zullen, apocalyptisch, "die poorten van iherusalem werden 
vp ghedaen." (f93v). Of deze christelijke elementen op rekening van de Latijnse 

29. Het werd uitgegeven door H. Birkhan o.c. (noot 3). 
30. Er bestaat bovendien verwarring, in oude teksten zowel als in de secundaire literatuur tussen 

Alphidius en Artephius, een Arabisch alchemist die gestorven is rond 1121. Zijn beiden een en 
dezelfde persoon (Van Lennep o.c. (noot 6), p. 9) of gaat het toch om twee verschillende personen ? 
Zie H. Buntz, "Artephius", in Lexicon des Mittelalters, I, kol. 1057-1058. 

31. Er is een ruime handschriftelijke overlevering van het Latijnse Liber Alphidii adfilium suum ; 
zie D.W. Singer, Catalogue of Latin and Vernacular Alchemical Manuscripts in Great Britain 
and Ireland Dating from before the XVI Century, Brussel, 1928, nr. 144 en Lynn Thorndike 
(1923), III, p. 43, noot 7. Ik heb de Latijnse manuscripten nog niet bestudeerd. Hoewel de naam 
Alphidius niet voorkomt in de Middelnederlandse tekst, en het incipit en explicit van de Latijnse 
versies niet overeenkomen met de Middelnederlandse tekst (en vaak ook onderling verschillen), 
ben ik er toch van overtuigd dat het om een vertaling van een werk van Alphidius gaat : de citaten 
die (ps.-) Thomas van Aquino in zijn Aurora Consurgens — die ik heb geconsulteerd in Engelse 
vertaling van de editie van M.-L. von Franz, New York, 1966 — in de mond legt van Alphidius 
komen sterk overeen met passages uit onze tekst. De Alphidius-citaten uit de Aurora Consurgens 
gaan terug op het Liber Alphidii en op de Clavis Philosophorum, waarvan, aldus Von Franz, 
geen tekst is overgeleverd, maar waaruit geciteerd wordt door Hoghelande, De alchimiae diffi-
cultatis, in Magnets Bibliotheca Chemica Curiosa, Geneva, 1702, p. 336-368. Ook die citaten 
zijn in onze tekst terug te vinden. Het is mogelijk, aldus Von Franz (p. 15, noot 57), dat die 
twee werken van Alphidius elkaar gedeeltelijk overlappen. Vooraleer die zaak verder is uitge-
klaard door gedetailleerde collatie van de manuscripten onderling en van de handschriften met 
Hoghelande's tekst, kan geen uitsluitsel worden gegeven over de verhouding van de Middelne
derlandse tekst tot de latijnse bron. 
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of de Middelnederlandse vertaler, of de Middelnederlandse copiist, te schrijven 
zijn, moet verder onderzoek van de manuscripten uitwijzen. 

Verder wordt, net zoals in de Tabula Chemica, benadrukt dat ondanks alle 
namen, het toch gaat om "ene substancie ende ene geure ende ene hemelsce nature 
(...) ene disposicie ende ene nature ende een were" (f91ra). Het herkennen van 
de eenheid in de veelheid is juist het geheim van de "vroeden". De "onuerstan-
degen" worden door de veelheid van de namen misleid. De meester wijst zijn 
"lieve zoon" dan ook voortdurend op het feit dat er zonder "verstannesse ende 
scerpe peinsinghe, alse proper ghifte den ghenen die God vercoren heeft" (f88vb) 
niet aan het werk kan begonnen worden. 

De laatste tekst in het handschrift is een werk dat in de traditie staat van de be-
roemde Turba philosophorum, een oorspronkelijk Arabisch werk dat met veel 
succes in het Latijn werd vertaald (32). Het is wat Halleux noemt een doxografisch 
geschrift, een werk waarin meningen van verschillende auteurs worden verzameld 
en geconfronteerd (33). Verschillende Twrfta-filosofen worden geciteerd (34), maar 
daarnaast ook een vloedgolf van andere auctoritates : alle stappen van het al
chemistische werk worden immers gestaafd door minstens een bronverwijzing. 
De typische elementen van de allegorische Arabische alchemie zoals we die zijn 
tegengekomen in de Senior Zadith en Lieve zone zijn ook in deze tekst aanwezig : 
de verschillende handelingen die leiden lot de opeenvolgende kleuren, de essentiele 
eenheid van het werk, de triade geest, ziel, lichaam. 

Nu we de teksten wat beter kennen komen vragen op over het hanschrift als geheel. 
Waarom staan er juist die teksten in ? Is er een bewust selectieprincipe gehanteerd 
of zijn gewoon wat alchemistische teksten samengebracht ? Waarom is het in 
de volkstaal geschreven ? Wie heeft de copiist opdracht gegeven om het werk 
bijeen te schrijven ? Is er wel een beroepscopiist aan te pas gekomen ? Wat was 
de functie van dit volkstalige handschrift ? Voor antwoorden op die vragen is 
het te vroeg, daarvoor is onze greep op alchemistische teksten nog te lacunair (35), 

32. De Turba werd in het begin van de 13de eeuw door Michael Scotus uit het Arabisch in het Latijn 
vertaald, zie M.-L. von Franz (noot 31), p. 8. De Turba is een beter lot beschoren dan de meeste 
alchemistische teksten, er bestaan twee monografieen over : J. Ruska, Turba philosophorum. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Alchemie, Berlin, 1970 en M. Plessner, Vorsokratische Philo
sophic und griechische Alchemie in arabisch-lateinische Uberlieferung. Studien iiber Text, 
Herkunft und Charakter der Turba philosophorum, Wiesbaden, 1975. 

33. Halleux, o.c. (noot 16), p. 85. In de TUrbaphilosophorum geven negen pre-socratische filosofen 
een kosmologisch discours als inleiding op het alchemistisch deel van het werk. 

34. Tijdens mijn lezing van de tekst. ben ik Pandulfus (= Empedocles), Arisleus (= Arche-
laus), Lucas (= Leucippus), Pitagoras (= Pythagoras) en Eximenus (= Xenophanes) tegen
gekomen. 

35. "Alchemy is the least-known area of medieval science. There are no critical editions of alchemical 
works, and the major sixteenth-, seventeenth-, and eighteenth-century collections (...) give texts 
that have been seriously distorted. There is no complete list of manuscripts, and the manuscript 
tradition is very uncertain because of additions and revisions.", aldus R. Halleux, 'Alchemy', 
in Dictionary of the Middle Ages, 1, p. 135. 
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onze kennis van de alchemistische theorie nog te beperkt (36), ons zicht op de 
sociale positie van de alchemie in de middeieeuwen nog te troebel (37). Toch meen 
ik dat uit de voorafgaande beschrijving van de teksten, en uit onderstaande genre-
definiering een aantal stellingen, en veronderstellingen, kunnen worden gepuurd. 

In zijn voortreffelijke wegwijzer voor het onontgonnen gebied van de middel
eeuwse alchemistische literatuur biedt R. Halleux een inventaris van de ver
schillende genres binnen die middeleeuwse alchemistische literatuur (38). Hij on-
derscheidt er vijf, maar de grenzen ertussen zijn niet eenduidig. Bovendien kunnen 
binnen elk van die vijf genres zowel hermetische teksten, gericht aan de 'vroeden', 
de 'verstandeghen', en gericht op het uitsluiten van de 'onconsteghen' via ver-
hullende symboliek en allegoric, als niet-hermetische teksten zitten. 
De vijf genres zijn : 
1. Recepten, zoals die van onze Gilbert de Laindrac, die omwille van de woord-
verdraaiingen tot de hermetische variant kunnen worden gerekend. 
2. Tractaten waarin practische aanwijzingen over het alchemistische werk (mate-
rialen, operaties die leiden tot de drie kleurenstadia ...) zijn onderbouwd met 
een theoretisch, d.w.z. metafysisch expose over de vier elementen, het ont-
staansproces van metalen in de aarde, de soorten substanties, de aard en de kracht 
van de Steen, de evolutie van onvolmaaktheid naar volmaaktheid waar elk on-
dermaans wezen aan onderhevig is... De drie vertalingen van de Arabisch-Latijnse 
werken — Senior Zadith, Lieve Zone, en Eximus — en het werk van Grateus 
horen in de hermetische variant hiervan thuis. 
3. De summae, een typisch Latijns produkt waarin, 'op zijn scholastisch', alle 
practische en theoretische kennis op een systematische manier wordt bijeenge-
bracht. ONB 2372 bevat zuike teksten niet (39). 
4. Allegorische teksten waarin het alchemistische proces verhuld wordt weergeven 
door middel van biologische, kosmologische, mythologische, en, vanaf de 14de 
eeuw, ook reiigieuze metaforen. De werken van Senior Zadith, van Constantinus 
en van Grateus zijn hier sprekende voorbeelden van. Ook de Lieve zone-tekst 
en de Eximus-iekst kunnen hiertoe worden gerekend. 
5. Doxografische werken en commentaren, waarvan de laatste tekst in ons hand
schrift een goed voorbeeld is. 

De verscheidenheid van teksten in het handschrift maakt het wel erg moeilijk 
om het selectieprincipe van de veertiende-eeuwse copiist of opdrachtgever te ont-
dekken. ONB 2372 bevat, op 99 folio's, vier van de vijf genres die Halleux opsomt, 
het lijkt wel een staalkaart van wat in de 14de eeuw aan alchemistische teksten 

36. "La meilleure methode serait de classer les textes par leur contenu theorique et leur mode ope-
ratoire (...) mais ce classement presuppose une connaissance interne de I'alchemie hors d'atteinte 
pour le moment", aldus R. Halleux, p. 73. o.c. (noot 16). 

37. B. Obrist, "Die Alchemie in der mittelalterliche Gesellschaft", m Die Alchemie in der europiiischen 
Kultur-und Wissenschaftsgeschichte, ed. Christoph Meinel, Wiesbaden, 1986, p. 33-60, doet een 
dringende oproep daartoe. 

38. R. Halleux o.c. (noot 16), p. 73-86. 
39. Het bekendste voorbeeld hiervan is Gebers Summa perfectionis magisterii, recent uitgegeven door 

W.R. Newman, The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber. A Critical Edition, Translation, and 
Study, Leiden, 1991. 
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circuleerde. De verbindende factor is volgens mij het hermetisme. Allegorisering 
en andere strategieen van geheimhouding komen inderdaad in alle teksten voor. 
Het topos van het essentiele onderscheid tussen de 'vroeden', de geillumineerden 
die de juiste instelling hebben en de 'onvroeden' die het inzicht en het geduld 
missen om het alchemistische werk tot een goed einde te brengen of zelfs maar 
de alchemistische teksten te begrijpen, is sterk aanwezig in de teksten van Ara
bische oorsprong en in de tekst van Grateus. En ook volgens Constantinus bereikt 
men kennis van de alchemie in eerste instantie niet door experimented onderzoek, 
maar op mystieke wijze door contemplatie en illuminatie. Het feit dat het hand
schrift zo weinig recepten bevat, bevestigt het hermetische fundament ervan. 

Ook het utopische aspect van de alchemie, nl. het feit dat een mens in staat 
is lets te fabriceren (de steen der wijzen, het elixir) waarmee hij in de natuur 
kan ingrijpen en van onzuiver metaal zuiver goud kan maken, is subversief te-
genover het christelijke dogma (40). Toch is de alchemie nooit door de Kerk ver-
oordeeld geworden omwille van haar heretische inhoud, wel omwille van het 
gevaar voor valsmunterij (41). Vanaf de 14de eeuw worden alchemistische teksten 
zelfs gelardeerd met christelijke terminologie en beeldspraak, en ons handschrift 
is in dat opzicht echt een kind van zijn tijd (42). Twee teksten uit het handschrift, 
die van Constantinus en van Grateus, bevatten uitgesproken religieus-christelijke 
metaforen bevatten. Ook de epiloog-in-verzen die aan de Arabisch-latijnse tekst 
van Senior Zadith is toegevoegd, en de Lieve zo«e-tekst bevatten christelijke 
termen. De christelijke elementen in de teksten van Arabische oorsprong, zouden 
wel eens aan de Middelnederlanse vertaler/copiist kunnen worden toegeschreven. 
Verder onderzoek moet dit uitwijzen. 

Het handschrift is geschreven in de volkstaal en getuigt daardoor van de po-
pularisering die de alchemie vanaf het einde van de 14de eeuw te beurt valt, nadat 
ze in het midden van de 12de eeuw als novitas de Latijnse middeieeuwen was 
binnengekomen (43). Geillustreerde volkstalige artesteksten worden vaak gesi
tueerd in het milieu van de leken-vorsten die in de steden resideerden en uit intel-
lectuele belanstelling, of in het licht van de overgang van een gift-economie naar 
een geld-economie, steeds meer interesse kregen voor de alchemie als aurefactie 

40. S. Delany, "Run silent, run deep : heresy and alchemy as medieval versions of Utopia", in Me
dieval literary politics, Manchester & New York, 1990, p. 1-18 en dan vooral p. 11. 

41. De bekendste demarche van de Kerk tegen de alchemie is de bul van Johannes XXII, Spondent 
quas non exhibenl, van 1317. Er wordt weliswaar gesteld dat de alchemie contra naturam is, 
maar de straffen die worden opgelegd betreffen niet de alchemisten in het algemeen, wel zij die 
misbruik maken van hun kunst en vals geld op de markt brengen. Zie W. Ogrinc, "Western society 
and alchemy from 1200 to 1500", in Journal of Medieval History 6 (1980), p. 103-133, en dan 
vooral p. 114-117. 

42. Zie R. Halleux o.c (noot 16), p. 84-85 en B. Obrist o.c (noot 5), p. 20-21. 
43. Men neemt algemeen aan dat alchemie zijn intrede deed in de Westerse literatuur op 11 februari 

1144. Op die dag legt vertaler Robert van Chester de laatste hand aan zijn Latijnse vertaling van 
een Arabisch werk, de De compositione alchemie van Morienus, en in de proloog van een van 
de drukken, Morieni Romani Quondam eremilae hierosolymitani de transfiguratione metallorum, 
Paris, 1559, staat te lezen : e( quoniam quid sit Alchymia et quae sit sua compositio, nondum 
fere nostra cognovit latinitas ? Geciteerd uit R. Halleux o.c. (noot 16), p. 70. 
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(of aurefictie) (44). Prinsen en vorsten waren vaak illiterati, Latijn-onkundigen, 
en vanaf de 15de eeuw zien we volkstalige werken opduiken die aan vorsten zijn 
opgedragen. Het bekendste voorbeeld is het Middelhoogduitse Buch der heyligen 
Dreifaltigkeit, dat is opgedragen aan Frederik, burggraaf van Niirnberg en 
markgraaf van Brandenburg (45). Het Weense handschrift bevat echter geen op
dracht aan een of andere heer en bovendien is het niet echt mooi uitgevoerd. 
De bescheiden versieringen en miniaturen zijn niet door een rubricator en een 
illuminator aangebracht, maar door de copiist/vertaler zelf. 

Nu is het typisch voor de Lage Landen dat er al veel vroeger, meer bepaald 
vanaf de 13de eeuw, wetenschappelijke teksten in de volkstaal circuleerden (46). 
De vroege verstedelijking en de dichte verstedelijkingsgraad moeten een publiek 
hebben gecreeerd dat hongerig was naar vertalingen en bewerkingen van zulke 
teksten. Misschien is het Weense handschrift bijeengeschreven door een burger 
die gefascineerd was door alchemie. Die burger heeft waarschijnlijk geen al te 
hoge universitaire opleiding genoten zodat hij Middelnederlandse vertalingen 
verkoos boven de Latijnse teksten. In principe kan hij tot gelijk welke beroeps-
klasse hebben behoord. Immers het hermetische aspect van de alchemie maakt 
haar, paradoxaal genoeg, tot een bij uitstek democratische kunst : door de god
delijke gave van de rede, kan ieder mens die dat echt wil de staat van geillumi-
neerde bereiken en een persoonlijke queeste ondernemen naar de verlossing, op 
materieel en op spiritueel vlak, die de alchemie de geduldige zoeker in het voor-
uitzicht stelde. Voor de geduldige onderzoeker van middeleeuwse alchemistische 
teksten blijven vooralsnog veel vragen onbeantwoord. Al de facetten van het on
derzoek : handschriftentraditie, alchemistische theorieen, de sociologie van de 
alchemist, moeten nog veel dieper worden uitgespit vooraleer goud kan worden 
opgegraven. 
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SUMMARY 

Manuscript ONB 2372 of the Oestereichische Nationalbibliothek dating from the fourteenth 
century and written in Middle Dutch contains eight alchemical texts. A careful typology of 
the texts reveals the influence of the Hermetic tradition. This is confirmed by the paucity 
of recipes and the emphasis on contemplation and illumination. 

44. W. Ogrinc, p. 117-123 geeft een mooi overzicht van de bonding van prinsen en van steden in 
verschillende Europese landen tegenover de alchemie. 

45. Over dat werk, zie W. Ganzenmiiller, "Das Buch der heiligen Dreifaltigkeit. Eine deutsche Al
chemie aus dem Anfang des 15 Jhdts", in Archiv fiir Kulturgeschichte, 29 (1939), p. 93-141. B. 
Obrist O.C. (noot 5), p. 117-182 bespreekt niet alleen de illustraties maar ook de historische context. 

46. Zie Aimelies van Gijsen, "Tscep" in Nederlandse Literatuur; een geschiedenis, Mjulinus Nijhoff, 
Leiden 1993, p. 131-136. 


