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BPL 3094, EEN ANONIEM CHIRURGISCH HAND-
SCHRIFT. EEN KOPIE VAN JAN YPERMAN? * 

Ria HOGERVORST 

De Universiteitsbibliotheek van Leiden heeft in 1986 een anoniem handschrift 
aangekocht, dat in de catalogus "Goed Gezien" (1) omschreven wordt als 
"Handboekje voor een chirurgijn, gebaseerd op de Cyrurgie van Meester Jan 
Yperman. (Onvolledig.) Vlaams... laatste kwart van de vijftiende eeuw". In dit 
artikel wordt een antwoord gezocht op twee vragen: is deze tekst inderdaad ge
baseerd op het werk van Jan Yperman (2), en wat kan men uit deze medische 
bron leren over de heelkundige praktijk in de late middeleeuwen? 

Het anonieme chirurgische handschrift dat onder BPL 3094 is gecatalogiseerd 
is in het Middelnederlands geschreven. De auteur refereert aan vele geneesheren 
zoals Galenus, Avicenna, Hippocrates en zelfs Lanfranc van Milaan. Jan Yper
man noemt hij in het geheel niet. Dit zegt niet veel, want bekend is dat het over-
nemen van teksten in de middeleeuwen niet ongewoon was. De klassieke medi
sche theorieen vormden de basis van de geneeskunde in de middeleeuwen. Er 
was in de middeleeuwen wel onderscheid tussen de inwendige geneeskunde en 
de heelkunde; deze laatste trachtte de genezing van zweren en wonden, van breu-
ken en ontwrichtingen te bevorderen. De heelkundige opleiding was tot voor en
keie eeuwen zuiver een praktische opleiding. Zo sprak men enerzijds van genees-
heer of medicijn en anderzijds van heelmeester of chirurgijn. 

AUereerst wordt BPL 3094 hier codicologisch bekeken. Daarna volgt in het 
kort een weergave van de inhoud van deze anonieme tekst. Vervolgens wordt 
lets gezegd over twee andere en vergelijkbare teksten. Daama worden enkeie 
teksten naast elkaar gelegd en wordt ingegaan op de problemen die zich bij een 
dergelijk vergelijkend onderzoek voordoen. 

DE CODICOLOGIE 

Het handschrift BPL 3094 is opgebouwd uit papieren katernen. leder katern 
bestaat uit zes bifolia, ofwel uit twaalf folia gelijk aan 24 pagina's. Het hand
schrift bevat thans in totaal 159 bladen. Er is echter een oorspronkelijke num-
mering en die eindigt met folium 242, daaruit volgt dat niet alleen enkeie kater
nen onvolledig zijn, maar dat ook enkeie katernen ontbreken. In het vervolg van 
dit artikel zal ik deze oude foliering aanhouden, omdat dit de eigenlijke vorm 
van het handschrift is. 

* Dit artikel is een samenvatting van mijn doctoraalscriptie voor middeleeuwse geschiedenis, Lei
den, juni 1993. 
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Het handschrift is gemaakt van papier met een perkamenten blad. Het bevat 
vijf verschillende watermerken. Naast een ossenkop komen als watermerk een 
ster, een letter P en twee verschillende eenhoorns voor. AUe watermerken zijn 
gedateerd voor de periode 1482-1499. Dit betekent dat het handschrift waarschijn-
lijk pas op het eind van de vijftiende eeuw is geschreven. 

Onbekend is of de scribent de tekst rechtstreeks kopieerde, of als redacteur 
of als auteur optrad. De tekst is door een hand geschreven, met uitzondering 
van een paar recepten die op enkeie foHa namelijk 226vs tot en met 228r en 235r 
tot en met 236r en 242vs in een zeer slordige cursiva staan. In de tekst van BPL 
3094 staan typisch Vlaamse woorden, zoals: es, keers, up, eist te doene, maar 
ook lettel, entie, waerme en gaet. 

BPL 3094 is ingedeeld in 140 paragraven. leder paragraafkopje begint met 
een grote zwarte textualis. De tekst zelf is geschreven in de zogenaamde cursiva 
libraria en iedere paragraaf begint met een initiaal. Ze zijn afwisselend rood en 
blauw. Op folium 10042r [sic] en 165r staan twee initialen die vijf regels in beslag 
nemen. Daarnaast zijn er initialen die vier regels bestrijken. De rest van de initi
alen zijn 2 a 3 regels hoog. Het lijkt crop, dat er sprake is van enige hierarchic 
onder de initialen. 

Op folium 177vs, voor de Latijnse gebeden, bevindt zich een extra perkamenten 
folium in katern X, waarop een afbeelding van een persoon die zichzelf kastijdt 
met een steen en voor het kruis geknield ligt. Naast hem ligt een leeuw op de 
grond en op de achtergrond staat een kerk. Deze persoon is vermoedelijk de hei-
lige Hieronymus, omdat deze heilige vaak met een leeuw wordt afgebeeld. 

De chirurgische instrumenten zijn met gewone inkt nauwkeurig getekend en 
soms met rode inkt gearceerd. Zij komen vooral in het begin van de tekst voor. 
Op folium 98r staan een paar klysmazakken, op folium 164vs twee tekeningen 
met gespalkte benen en op folium 203vs staat een weegschaal. Niet zeker is of 
de initialen en de tekeningen van de chirurgische instrumenten door een rubrica-
tor of een illustrator zijn gemaakt. Mogelijk heeft de scribent zelf eenvoudig teken-
en penwerk verricht. 

DE INHOUD VAN BPL 3094 

Het bewaarde stuk begint op folium 18 met: "Van surgien ten anderen often 
derden daghe. " De eerste vier folia gaan over hoofdwonden. Daarna ontbreekt 
in het handschrift een groot gedeelte van de tekst, waarna folium 88 volgt met: 
"het hechten van een hoofdwond". De auteur gaat door tot folium 96vs met 
het behandelen van hersenletsels. Vervolgens begint hij op folium 98 over klysma 's 
en aambeien, geillustreerd met enkeie klysmazakken. Vanaf folium 105 bespreekt 
hij allerlei wonden, ziekten en diverse zintuigen, organen en ledematen. Op foli
um 131 gaat hij verder met breuken van allerlei beenderen en vervolgens begint 
hij op folium 138 met verwondingen en de ziekten aan de inwendige organen 
en eindigt het capittel op folium 164. 

Of dit nu het eerste, tweede of derde capittel is, is niet met zekerheid vast 
te stellen, omdat een groot gedeelte van de tekst in dit handschrift ontbreekt. 
De auteur schrijft op folium 164vs: "Hier beghint een capitel van ghebroken 
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beenen van diversche manier". Hij behandelt diverse ledematen en eindigt op 
folium 177vs met de woorden: 

"Nu hebben wij gheseit van den ghebreken ende mesquamen die an den mensche ghebreckelic 
zijn vanden hoofde toten voeten toe. Nu sullen wij segghen die recepten van salven olyen ende 
wateren ende ander recepten die den surgien toe behoren ende hebben dicwilen gheprouft ghe-
weist van goeden tneesters." (3) 

Hierna volgt het extra perkamenten blad en daarna begint folium 178r met de 
Prologus en een paar gebeden in het Latijn ter ere van Cosmas en Damianus, 
van de heilige Hieronymus en van de heilige moeder Maria. 

De auteur gaat echter op folium 181r gewoon verder met wonden in het vlees, 
met de zenuwen en het been, terwijl hij toch lets anders had aangekondigd. Daarna 
volgt op folium l%r: "van wonden met apostemen ende quade toevallen". Fo
lium 202vs gaat over gewichten met een tekening van een weegschaal. Ook wor
den een aantal schotwonden behandeld met diverse pleisters, zalven en olien. Op 
folium 236vs begint "een capitel van wondedrancken ende someghen wateren". 
Het boekje eindigt thans met folium 242vs. Gezien de omschrijving van de capi
ta, de initialen en de katernovergangen, kan bij transcriptie de volgende verde-
ling van het handschrift worden gemaakt. 

1. Het hoofd met hersenletsels 
2. Klysma's 
3. Wonden en ziekten aan diverse zintuigen, organen en ledematen 
4. Breuken 
5. Wonden en ziekten aan buikorganen 
6. Breuken en ontwrichtingen 
7. Prologus en gebeden 
8. Wonden in het vlees, zenuwen en het been 
9. Gewichten, schotwonden, pleisters, zalven, olien en waters 

In de tekst wordt elf keer Galenus en vijf keer Avicenna genoemd. Bovendien 
worden een enkeie maal Hippocrates, Dioscorides, artsen van Salerno en Lan
franc van Milaan genoemd. 

"Ende Galienus seght dat boven alien dinghen verstaet die stercke zweeringhe die cracht ende 
die virtuut want zweeringhe trect die humoren. Ende Avicenna zeit dat bij twee saken trecken 
die humoren tot eenen zweerende leden dat ene es omme dat nature daerwert loopt met gheesten 
ende met humoren. Ende tander es omme dat die zweeringhe crancket ledt ende te crancken le
den vloeyen die humoren ende die gheesten." (4) 

De klassieke auteurs staan vooral vermeld in de beschrijvende tekstgedeelten. 
Daarnaast zijn er tekstgedeelten vanaf folium 106 bijvoorbeeld die in de vraag-
en antwoordvorm geschreven zijn: 

" Wat zuldy doen toot wonden der hoghen boven andere wonden. Ic zal met groter neerstichede 
daer toe voughen zochte medecine ende daer ontrent wel diffendeeren. Ende es die substancie 
vanden hooghen ghesneden gesteken of ghewont daer toe zalmen maken een propere medicine 
als Lanfranc ende die boucken bewisen ende leeren alleene behorende toten hoghen vanden ghe-
voughelte vanden eyeren alst es int ziene ende in lichten wonden der hooghen vanden witten vanden 
eye cort ghesleghen die oude meesters nemen comijn ende was/maer ten es niet goet biden niewe 
meesters maer al quaet." (5) 
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Hier blijkt duidelijk dat de auteur grote nadruk legt op " I c " en dat hij de grote 
meesters soms weerspreekt. De vraag- en antwoordvorm komt tot ongeveer foli
um 146 voor en daarna volgt weer de beschrijvende stijl. Het blijft de vraag of 
de scribent ook zelf onderzoek heeft gedaan en zijn eigen ervaringen heeft opge-
schreven. In de hele tekst zitten beschrijvende en dialoogstukken. Het lijkt erop 
dat de schrijver een stuk tekst samenvat in een vraag- en antwoordvorm. 

EEN VERGELIJKING 

Meestal gaat men ervan uit dat de grote medische veranderingen pas plaatsvon-
den in de late middeleeuwen. Toch hebben Lanfranc van Milaan, Jan Yperman, 
Guy de Chauliac, Thomas Scellinck, Henry de Mondeville en vele anderen al 
in de dertiende en veertiende eeuw aan het begin van nieuwe medische ontwikke-
lingen gestaan. Jan Yperman bijvoorbeeld gebruikte de kennis van de grote 
meesters, maar gaf ook zijn eigen mening. " Ic Meester Jan Yperman genasser 
met vele lieden dat andre meesters wilden hebben gesneden (ende ic genasse son-
der sniden)". (6) Hij streefde ook naar een goede uitoefening van het medische 
vak. Hij zegt in zijn Cyrurgie o.a.: "ende het ware oec nuttelijc dattie surgijn 
ware medicijn ende oec recht. alsi waren ten beginne alse ypocras was ende ga
lienus en de avicenna. ende also mer noch vint in saleerne. overberch te monpe-
lier...". (7) 

In het vervolg zal de tekst van dit handschrift worden vergeleken met teksten 
van Jan Yperman en Thomas Scellinck. Dat Yperman gekozen is, moge duide
lijk zijn, maar het werk van Scellink is eigenlijk een willekeurige keuze. Het had 
net zo goed een tekst van Lanfranc of andere auteur kunnen zijn. Beide auteurs 
zijn uit de veertiende eeuw en uit Vlaanderen afkomstig, maar ook volgens Van 
Leersum hebben beide teksten niets met elkaar gemeen. 

Jan Yperman, de zoon van een poorter uit leper, schreef zijn Cyrurgie rond 
1310. Minstens vier afschriften daarvan zijn ons thans bekend. De tekst van de 
Cyrurgie van Jan Yperman is verdeeld in zeven hoofdstukken (boeken). Het heeft 
een achtervoegsel dat alleen in het handschrift van Cambridge voorkomt en is 
door van E.C. van Leersum, als aanhangsel van zijn editie toegevoegd. (8) De 
tekst begint in het eerste boek met het hoofd. Daarna behandelt de schrijver won
den in het algemeen en allerlei hersenletsels. Vervolgens gaat hij verder met won
den in het aangezicht en verschillende huidziekten aan het hoofd, zoals schurft, 
luizen etc. In het tweede boek behandelt hij het oog met daarbij de beschrijving 
van oogziekten en behandelingswijzen. In de hoofdstukken drie, vier, vijf en zes 
worden achtereenvolgens de neus, de mond, de oren, de keel en hals, beschreven 
en daarna de ziekten met hun behandelingswijzen. Boek zeven is een mengsel 
van allerlei onderwerpen zoals: de behandeling van aders en slagaders, van won
den in het algemeen en wonden aan organen. Ook aambeien, breuken en ont
wrichtingen komen aan bod. 

Het achtervoegsel, die nogal overhaast geschreven lijkt, met allerlei ziekten 
zoals: melaatsheid, beten van beesten, klierziekten, fistels, wonden aan orga
nen, ontstekingen, ziekten aan de mannelijke geslachtsorganen en over "qua-
den benen". 
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Volgens Van Leersum was Ypermans kennis van anatomic en fysiologie niet 
bijzonder groot. Wat hij hierover meedeelt, is uiterst oppervlakkig. Ook zijn pa
thologic ontleende hij vooral aan de klassieken. (9) Zijn therapie van inwendige 
ziekten berustte op de humoraal-pathologie van Hippocrates en Galenus, en richtte 
zich dus vooral op het uitdrijven van kwade sappen. Ypermans grootste verdienste 
is volgens van Leersum het chirurgische gedeelte, waarin hij zich een bekwaam 
praktikus toont met een eigen inzicht. Heel kundig was hij op het gebied van sche-
delbreuken en wondbehandelingen. Hij naaide de wonden met grote zorgvuldig-
heid dicht. Deze praktijk staat in tegenstelling met de humoraal-pathologie die 
etter als een goed teken zag omdat dan de kwade sappen en geesten uit het lichaam 
verdwenen. Yperman legde grote nadruk op het stelpen van bloed. Hij werkte 
met compressen, schroeiing en "omsteking van het bloedvat". "Waer bi die 
sekerste cuere van bloede te stremmene es dat men die arterie of adere uut hale. 
ende mense verdraye ende verbinde daerna". (10) Deze operatieve ingreep is aan 
Ambroise Pare toegeschreven, maar Yperman gebruikte haar reeds. (11) Zijn 
praktische kennis steunde op gezond verstand en jarenlange ervaring, opgedaan 
in de dagelijkse praktijk. Ypermans Cyrurgie is volgens Van Leersum een auto-
noom werk dat stoelt op kritische observaties van ziekteverschijnselen. (12) 

Thomas Scellinck (13) woonde in Namen en had daar zijn praktijk. Mogelijk 
heeft hij Jan Yperman gekend. Yperman stierf rond 1330 op vrij hoge leeftijd 
en SceUinck was toen al met zijn chirurgisch werk bezig. Hij schrijft zelf dat hij 
17 jaar aan zijn boek heeft gewerkt. Zijn tractaat Het Boeck van Surgien is rond 
1343 afgerond. (14) Scellinck noemt Yperman daarin niet. 

Het Boeck van Surgien is onderverdeeld in vier tractaten, die weer in capita ver
deeld zijn. Het eerste tractaat gaat over wonden in het algemeen, over hoofdwon
den en gevolgd door een omschrijving van het hoofd; ook worden wonden aan 
de organen van de bulk behandeld. Het tweede tractaat bespreekt gezwellen, van 
abcessen tot eksterogen en gaat uitgebreid in op breuken en ontwrichtingen. Het 
derde tractaat behandelt ziekten van ogen, neus, lippen, keel, mond en aange
zicht. Daarna komen huidziekten, beten van beesten, waterzucht, blaasstenen, 
aambeien, scheuren in organen, ziekten aan darmen en mannelijke geslachtsor
ganen, verbrandingen en spasma (kramp) aan de orde. Het vierde tractaat gaat 
over allerlei soorten medicijnen, verschillende olien en andere geneesmiddelen. 

Volgens Van Leersum is Scellinck conservatiever dan Yperman, meer een be-
dachtzaam bloedschuwend wondheler die vooral gebruik maakt van het gloei-
ijzer en van chemische cauteria, bijtende of schroeiende wondmiddelen, en hij 
beschrijft vele wondgeneesmiddelen en gaat hiermee zeer omzichtig te werk. Ook 
behandelt hij uitvoerig niet-bloedige handgrepen, zoals repositie van gebroken 
en ontwrichte ledematen. (15) 

BPL 3094, JAN YPERMAN EN THOMAS SCELLINCK 

Een vergelijking van de tekst van het handschrift BPL 3094 met de werken van 
Yperman en Scellinck levert interessante resultaten op. Als eerste voorbeeld kun
nen twee kleine tekstgedeelten uit BPL 3094 vergeleken worden met een tekst 
van Yperman. (16) 
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BPL 3094 

VAN DEN WORMEN INT HORE 

Eest dat eenich worm zijn int hore zo 
stampt die scortse van noker noten en
de dat dropt int hore alle vul tsap van 
alsenen doe tselve of tsap van pesekers 
bladen doet dies ghelike de bitter heit 
van hemlieden doot de worme of luse 
of vloen of ander worme. 

VAN WATER INT HOORE 

Als water valt int hore van eeneghen 
mensche dit wijst galyen. Neimt eene 
droghe biese of een roedekin wel ghe-
peit teen ende zo steict int hore thende 
datter buten blijft daer ane zij was dat 
ontsteict vier dat sal twater trecken tote 
hem duer tpet. 

Tekst van Yperman 

VAN WORMEN OF LUSEN GE-
LOPEN IN DIE OREN 
Alse enech worm si gelopen in die oren 
so stampt die scorsen van nokernoten 
ende dat sap daer ute geduwet dat dro-
pet in die ore al vol. Of nemt sap van 
alsenen of van persekers bladren. elc 
doet dies gelike. die bitterheit doodt die 
wormen. siint orwormen. lusen of 
vloyen ende dies gelike van misseliken 
andren wormen... 

VAN WATERE GEVALLEN IN DIE 
OREN 
Alse water valt in die oren hier op wijst 
galienus dit. Nemt . 1 . droge bies. of 
een wilgen roedekiin wel gepelt ende 
dat stect int dore. Ende an dende dat 
buten der ore es sal siin was. ende dat 
doet bernen dat vier sal dat water al to
te hem trecken. 

In beide teksten vallen duidelijke verschillen op wat betreft het dialect en de lengte 
van de tekst. Yperman is veel uitgebreider aan het woord; hij behandelt zijn on
derwerp stap voor stap. De auteur van BPL 3094 vat het onderwerp wat korter 
samen, toch komt de inhoud en formulering ongeveer op hetzelfde neer. 

In de tekst van BPL 3094 staan ook fouten, zoals "pesekers" in plaats van 
"persekers"; "ghepeit" in plaats van "ghepelt". De fouten in de tekst en de 
herhalingen van woorden duiden op onvoldoende scholing of op een onzorgvul-
dige copiist. 

Voor een vergelijking met de tekst van Scellinck zijn de volgende fragmenten 
gekozen. (17) 

BPL 3094 

NOCH VAN WONDEN INT HOOFT 
METTER BREKINGHE 
Als eene wonde word int hooft metter 
brekinghe des heersebeckens zo merct 
of die broke des beens gaet tote bin-
nen ende dat ghij weten moet in vele 
manieren. Dats te wetene bij vele bra-
kinghen ende suveringhen ende bij dat 
hij crom siet ende bij zine verstane en
de biden draeyene van zinen hooghen 
ende ooc bij expermenten die niet fal-

Tekst van Scellinck 

VAN HOOFDWONDEN 

Als dat hooft ghewont es ende dat her-
senbecken daer mede soe seldi proeven 
of thersenbecken al doer es ende dat 
moech di proeven in menigher hande 
manieren. Ende dat es als die sieke al-
toes over keert ten monde dat hi bin-
nen heeft ende dat hi heeft grote wee 
ende sweeringhe. Ende dat hi is int aen-
sicht seer ontsteken. Ende dat hi siet 



BPL 3094, EEN ANONIEM CHIRURGISCH HANDSCHRIFT 9 

gieren dat es te wetene dat ghij ontrent 
den tant vanden zieken wint eenen ghe-
wasten draet ende doeten den zieken 
houden met den tanden ende ghij beg
hint metten naghelen anden mont lee-
dende al persende den draet dat hij 
crijsschelle toten anderen ende van 
dien drade dat een cubitus zij vanden 
monde verre ende dat doet dicwijlen 
ende macht die zieke ghedoghen den 
luut zo en es hem theersebeckin niet 
ontween bedy waert hem te broken hij 
en sonde in gheender manieren mog-
hen ghedogen die crijscelinghe van den 
naghelen an den draet. Item slaet upt 
hooft met eenen lichten droghen wulg-
hene stocken of pij ende legghet hu 
hoore an thooft vanden zieken ende es 
tbeen gans so zuldy hooren gansen luut 
ende eist te broken so suldij hooren 
stommen luut na die comparatie van 
eender gheheelder clocke of eender 
ghescoordere. 

alomme ende hem siin oghen keeren int 
hooft ende met desen experimente dat 
niet en faelgeert dat es dat ghi selt ne
men enen draet ii vout ghedraijt wel 
ghewast ende ghevet den sicken met
ten einde in den mont tusschen siin tan-
de wel vaste ende dan beghint metten 
naghelen te striken tot aenden mont toe 
ende den draet sal lane siin van den 
hant toten ellenboghe toe ende doet 
den draet seer criiselen en luyden ende 
dat doet dicwille. Mach die sieke dat 
gheluijt verdraghen ende ghedoghen 
soe en es dat hersenbecken niet al doer 
want waert al doere hi en sonde niet 
moghe ghedoeghen datmen metten 
naghelen op den draet steke. Men sal 
oeck opt hooft cloppen met enen lich
ten stocke van lichten houte ende van 
droghen als van dinnen houte of van 
linden ende horen na tgheluyt of dat 
gheluijt ghesont es dan es dat herschen-
becken ghesont. Ende hoerde ghi dat 
tgheluyt doef waer als van eenre droe-
fer clocken die ghescoert es so es dat 
hersenbecken ghescoert. 

Ook hier blijkt dat de tekst van Scellinck uitgebreider is. Zij heeft ook een mooi-
er taalgebruik. 

De voorbeelden laten zien dat de drie teksten, BPL 3094, die van Yperman en 
die van Scellinck, verschillen wat betreft het dialect. De tekst van BPL 3094 is 
bovendien minder uitgebreid dan die van Yperman en Scellinck. De auteur lijkt 
soms meer een samenvatting van verschillende teksten te geven. In BPL 3094 
wordt zelden naar de grote klassieke meesters gerefereerd. De auteur behandelt 
de humoraal-pathologie van Galenus slechts zijdelings en verschilt op dit punt 
duidelijk van Yperman en Scellinck. Het zou kunnen betekenen dat de scribent 
de tekst heeft ingekort en dat hij de gedeelten over de klassieke geneesheren heeft 
weggelaten. Er zijn geen tekstgedeelten die bij alle drie de auteurs precies het
zelfde zijn. 

Uit het bovenstaande blijkt dat tekst vergelijking nauwkeurig moet gebeuren. 
De overeenkomstige tekstgedeelten dienen precies naast elkaar gelegd te worden. 
Toch kan ook een poging worden gewaagd de drie teksten in algemene zin met 
elkaar te vergelijken. Daartoe is de inhoud van de teksten als volgt geschemati-
seerd. De inhoud van de tekst is op 100% gesteld. De tekst van Yperman in de 
editie van Van Leersum, bestaat uit 210 bladzijden. Het deel hierin over de her
senletsels neemt 66 pagina's in beslag en omvat dus 32%. van de gehele tekst. 
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Zo zijn voor alle onderdelen de percentages berekend. De tekst van Yperman 
is onderverdeeld in zeven boeken en een achtervoegsel. Die boeken omvatten 
respectievelij k 32 %, 11 %, 4 %, 6 %, 3 %, 7 %, 15 % van de gehele tekst en het 
achtervoegsel heeft een grootte van 22% van de tekst. 

De tekst van SceUinck bestaat uit vier boeken. Het eerste boek omvat 33% van 
de tekst, het tweede 22%, het derde 33% en het laatste boek 12%. 

De inhoud van het handschrift BPL 3094 is verdeeld in negen capita, de eerste 
totaal 39%, waarvan 7% en 26% ontbreken. Vervolgens bestaan de volgende 
capita uit 3 % , 9%, 4%, 12%, 10%, 2%, 9% en het laatste capittel bestaat 
uit 12 %. Als nu deze verdeling in percentages wordt uitgedrukt in staafdiagram-
men, ontstaat het volgende beeld. 

Deze weergave maakt het volgende duidelijk. Er zijn overeenkomsten, voor
al in het begin van de teksten. Yperman en Scellinck beginnen beiden met alge
mene wonden en hoofdletsels. Ook BPL 3094 behandelt in het begin, op foUa 
18 tot en met 21, het hoofd. Of daaraan ook een deel over algemene wonden 
aan vooraf ging is onbekend. Dat deel ontbreekt. Bovendien behandelen de teksten 
van Scellinck en BPL 3094, ogen, neus, oren en mond in een klein deel en niet 
zoals Yperman in aparte boeken. Beide teksten hebben de pleisters, zalven, olien 
en wateren achter in de tekst. 
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BPL 3094, EEN ANONIEM CHIRURGISCH HANDSCHRIFT II 

De pijlen tussen de staafdiagrammen geven aan waar tekstgedeelten van BPL 
3094 overeenkomen met die in de chirurgische van Yperman en Scellinck. Niet 
meet dan tien a vijftien procent van deze tekst komt overeen met de beide ande
re teksten. Dat wil niet zeggen dat in BPL 3094 lets nieuws, of lets geheel anders 
staat! Dat is niet het geval. De teksten van Yperman en Scellinck zijn eenvoudig 
veel uitgebreider. Beide auteurs geven tussen de behandelingen beschrijvingen 
van medicijnen en halen veel meer de theorieen van de klassieke geneesheren aan. 

Voor de gebeden kondigt de auteur van BPL 3094 aan dat hij de medicijnen 
gaat behandelen. Hij doet dat echter niet. Een mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn, dat de scribent van BPL 3094 halverwege het handschrift het eerste deel 
is kwijt geraakt en daarom na de gebeden het deel van de algemene wonden op-
nieuw behandelt. 

CONCLUSIE 

Het betoog laat zien dat enkeie teksten van BPL 3094 overeenkomen met tekst
gedeelten van Yperman en Scellinck en dat de eerste tekst flink is ingekort. Niet 
meer dan 10 a 15% van de tekst komt overeen met die van Yperman en Scel
linck. Verder lijkt de opbouw van BPL 3094 het meest op die van Scellinck. Bei
de tractaten hebben ongeveer dezelfde indeling, hoewel sommige ongeveer gelijk-
luidende passages niet in dezelfde volgorde voorkomen. Beide auteurs reserveren 
ook een capittel voor al de zintuigen, terwijl Yperman die in zeven boeken be
handelt. Uit de voorbeelden valt af te leiden dat de teksten van de drie auteurs 
wat betreft dialect en stijl zeer verschillend zijn. 

Kennelijk is de invloed van de chirurgische tractaten van Yperman en Scel
linck uit de veertiende eeuw in de vijftiende eeuwse heelkundige praktijk groot 
geweest. Toch is ook duidelijk dat de tekst van BPL 3094 wat betreft de inhoud 
niet op dezelfde kwalitatieve hoogte staat als die van Yperman of Scellinck. Mo
gelijk zijn ook tekstgedeelten uit andere Middelnederlandse tractaten, zoals die 
van Lanfranc van Milaan of het Antidotarium Nicolai overgenomen. 

Al is BPL 3094 een tekst die niet in alle opzichten gelijkwaardig is aan die 
van Yperman en Scellinck, toch moet de betekenis van dit handschrift niet wor
den onderschat. Het geeft een beeld van de heelkundige praktijk in de late mid
deleeuwen. De auteur heeft ook getracht de heelkundige kennis in een compila-
tie bijeen te brengen. Daarbij heeft hij zich, door een eenvoudige anatomic te 
beschrijven, door ziekten te behandelen en recepten te geven, vooral gericht op 
de praktische kant van het heelkundige gebeuren. Dat de auteur uit de vijftiende 
eeuw gebruik maakt van teksten die uit de veertiende eeuw stammen, geeft aan, 
hoe belangrijk teksten zoals die van Yperman en Scellinck waren en hoe groot 
hun kwaliteit was. 
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NOTEN 

1. P.F.J. Obbema en L.B. Holthuis, "68 Vlaamse chirurgische instrumenten", in: R. Breugel-
mans (red.), Catalogus "Goed gezien ": tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. (Lei
den, 1987), biz 115. 

2. Jan Yperman werd voor 1275 geboren en stierf tussen 1329-1332. Naast zijn "Cyrurgie" schreef 
hij ook de "Medicina". 

3. BPL 3094, folium 177vs. 
4. BPL 3094, folium 185vs. 
5. BPL 3094, folium 106. 
6. E.C. van Leersum (ed.), De "Cyrurgie" van Meester Jan Yperman (Leiden, 1912) biz. 24. 
7. Ibidem, 132. 
8. E.C. van Leersum heeft onderzoek naar Jan Yperman gedaan en heeft voor zijn uitgave het 

Brusselse handschrift als basistekst gebruikt. Wat hierin ontbreekt heeft hij aangevuld uit de 
andere handschriften die zich in Londen, Cambridge en Gent bevinden. Deze aanvullingen zijn 
in zijn tekst tussen haken geplaatst. 

9. E.C. van Leersum (ed.), De "Cyrurgie" van Meester Jan Yperman (Leiden 1912), XX. 
10. Ibidem, biz. 20. 
11. De Franse chirurg Ambroise Pare leefde van 1510-1590. Hij was legerarts en hij had grote erva

ring met schotwonden. 
12. E.C. van Leersum (ed.), De "Cyrurgie" van Meester Jan Yperman, XIX-XXIV. 
13. Het juiste geboortejaar van Thomas Scellinck wordt zelfs door Van Leersum niet genoemd. Het 

is wel bekend dat Thomas Scellinck en Jan Yperman tijdgenoten van elkaar waren. 
14. Van Scellincks werk zijn minstens twee afschriften overgeleverd. Het ene bevindt zich in de Ko-

ninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en het andere in het British Library in Londen. E.C. van 
Leersum, "Het 'Boeck van Surgien' van meester Thomaes Scellinck van Thienen", Opuscula 
Selecia Neerlandicorum de Arte Medica VII (Amsterdam 1928), biz. 269. Van Leersum koos 
voor zijn uitgave het Haagse handschrift, omdat dat wat taal betreft beter verzorgd en ook uit-
voeriger en vollediger is. De tekst van het Londense handschrift gebruikt hij zonodig om de Haagse 
tekst aan te vullen. Het handschrift uit Londen is hetzelfde handschrift dat hierboven bij Yper
man beschreven is. 

15. Ibidem, XX. 
16. BPL 3094, folium 118vs-120vs. De tekst van Yperman staat in: E.C. van Leersum (ed.), De "Cy

rurgie" van Meester Jan Yperman, biz. 116-117. 
17. BPL 3094, folium 91-92. De tekst van Scellinck staat in: E.C. van Leersum, "Het 'Boeck van 

Surgien' van meester Thomaes Scellinck van Thienen", biz. 20. 


