
DE MIDDELNEDERLANDSE VERTALINGEN V A N H E T 

ANTIDOTARIUM NICOLAI 

In 1917 verscheen, postuum. Van den Bergs iiitgave van de Mid-
delnederlandse vertaling van het Antidotarinm Nicolai (1), zoals die 
te vinden is in de verzamelcodex uit de Koninklijke Biblioteek te 
Brussel onder de signatuur Ms 15624-15641. 

Als kontekst gebruikte Van den Berg o a. de Latijnse editio prin-
ceps, 1471 te Venetie gedrukt. Deze kontekst werd naast de Middel-
nederlandse afgedrukt. 

Verder vergeleek hij nog met de Latijnse uitgave van 1581 en met 
de oudste en jongste Franse vertalingen van het Antidotariurn. 

Zo ontstond een werk waarmee Van den Berg veel eer inlegde en 
ware het niet, dat de dood hem wegriep, toen de helft van zijn studie 
was gedrukt. het onderwerp zou waarschijnlijk reeds geheel zijn afge-
handeld. 

Nu echter ontstond de indruk, dat voor het thema geen stof meer 
te vinden zou zijn. Temeer daar Van der Wielen (2), bij het door-
zien van de Middelnederlandse vertaling in het Parijse handschrift, 
aan de hand van een fototypie, op gezag van Huets beschrijving (3) 
geloofde te moeten vaststellen, dat deze vertaling een weinig kompleet 
werk is. Naar raijn mening evenwel behoort het juist in de groep van 

(1) W . S. van den Berg, Eene middelnederlandsche vertaling van het Antidotariurn 
Nicolai (Ms. 15624-15641, Kon. Bibl. Brussel). Leiden 1917. 

(2) P. van der Wielen, De Pharmacie in Ncderland in dc Middeleeuwen. In : 
Pharm. Wbl . 1941 (673-698 en 713-735), 734. 

(3) Gedeon Huet, Catalogue dcs Manuscrits Ncerlandais de la Bibliotheque Natio-
nale. Paris 1886. 
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de uitgebreidere versies. Bovendien is de tekst beter dan die van het 
Brusselse handschrift . 

Da t zijn redenen om op deze plaats een beknopte vergelijking van 
de handschriften uit Brussel en Parijs te geven. 

Door de publikatie van een tot nu toe onbekend gebleven fragment 

van het Antidotariurn Nicolai moge worden onderstreept, dat de plaats 

van dit werk in de Middelneder landse li teratuur belangrijker was dan 

op grond van V a n den Bergs studie kon worden vermoed. 

V a n den Berg geeft aan (biz. X I X ) , dat er Middelneder landse 

vertalingen in handschrift te vinden moeten zijn te Miinchen, Parijs , 

W e n e n , enz. In de registers van de catalogi van Miinchen en W e n e n 

heb ik daarvan geen bewijzen gevonden. 

Nikolaas en het Antidotariurn 

Veel van wat er over het Antidotariurn en zijn samensteller werd 

geschreven zal moeten worden herzien door de ontdekking van Lutz 

( 4 ) . waarover deze op 9 februari 1959 voor het Historisch en Ant i -

quarisch Genootschap te Basel sprak. 

Bij de medische auteurs van het begin der 12de tot het einde van 

de 15de eeuw is vaak sprake van een groot, vroegsalernitaans voor-

schriftenboek, dat echter sedert de 16de eeuw schijnt te zijn zoekge-

raakt . Lutz was zo gelukkig dit werk terug te vinden in een handschrift 

uit de twaalfde eeuw, dat in de universiteitsbiblioteek te Basel wordt 

bewaard onder de signatuur D III 14. 

Va t t en we kort samen wat Lutz uitvoerig heeft meegedeeld. 

He t handschrift werd omstreeks 1190 geschreven in de Benediktij-
nerabdij (± 1120 gesticht) Engelberg in Zwitser land. Rijkelijk en 
prachtig verlucht bevat het meer dan 1100 voorschriften onder de 
titel Antidotarius magnus Galieni secundum ordinem alphabeti. In 
hoofdzaak zijn deze voorschriften vertalingen van Constant inus Afri-

(4) Alfons Lutz, Der verschoUene fruhsalemitanische Antidotarius magnus in einer 
Easier Handschrift aus dem 12. Jahrhundert uad das Antidotariurn Nicolai. In : 
Acta Pharmaciae Historica (Den Haag), nr. 1 (1959), 3-25. 
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canus, uit het Arabisch. in de loop van de tweede helft van de 11 de 
eeuw geschreven. 

Als auteur van het hs. kan Constantinus niet worden aangemerkt, 
omdat hij er met name in wordt aangehaald. Waarschijnlijk hebben 
verschillende schrijvers aan het hs. meegewerkt, waaronder met ze-
kerheid te noemen is Afflacius, een leerling van Constantinus. 

Het zg. Antidotariurn Nicolai ( = A.N.), dat tot nu toe gehouden 
is voor een zelfstandig werk van een of andere Nikolaas (niet minder 
dan zes, over zestien eeuwen verdeeld, worden er in de literatuur voor 
aangezien) geschreven voor Platearius, dus voor 1140, kan niet, met 
zijn ongeveer 140 voorschriften, eerder dan ongeveer 1240 zijn ge
schreven. Nikolaas zelf haalt bv. nog een magister Urso aan, die in 
1225 is gestorven. Wie was dan wel die Nikolaas ? 

Lutz beperkt de mogelijkheden tot twee, een Nikolaas de Parisiis, 
in het Chartularium van Parijs in de jaren 1254 en 1263 vermeld en 
Nikolaus van Farnham, die o.a. tot 1229 als professor in de genees-
kunde te Parijs werkte. 

De zg. Glossae in Antidotariurn Nicolai behoorden oorspronkelijk 
bij het Circa instans (5), een Liber de Simplici medicina, door Pla
tearius omstreeks 1140 geschreven. Op een later tijdstip zijn deze 
glossen van het Circa instans gescheiden en aan het A.N. toegevoegd. 
De Plateariusglossen (6), zoals ze dus beter kunnen worden genoemd, 
passen ook niet bij de tekst van Nikolaas' voorschriften en Platearius 
kommentarieert bv. ook voorschriften, die in het A.N. ontbreken. Wel 
passen de glossen als de sleutel in het slot bij de tekst van de AntidO' 
tarius magnus. Voor ons kan dit een belangrijke aanwijzing zijn voor 
de datering van het zg. Boec van Mediciinen (Boek van Breeder Tho
mas), hs, 1328 van de universiteitsbiblioteek te Utrecht. Het werk 
bevat o.m. een sterk gereduceerde Circa instans. daarbij de Close van 
antytodarius Nycholai hi Platearum den meyster van electuarien {39r-
45v). In een jonger schrift, folio ultimo, de toevoeging : Breuder 
Thomas heb dit Boecke gemaeckt anno 1300 T'Utrecht. Het is blijk-

(5) Hans Wolfel, Das Arzneidrogenbuch Circa instans. Diss. Bcrlijn 1939. 

(6) Edwin Miiller, Der Traktat Liber iste (die sogenannten Glossae Platearii) aus 
dem Breslauer Codex Salernitanus [Heft 7 der Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der Naturwissenschaften] Wiirzburg 1942. 
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baar voor de palacogrnfen moeilijk van dit hs. een enger begren';dc 
datering op te ge\'cn dan tussen 1320 en 1440. maar misschicn wordt 
het mettertijd mogelijk het tijdstip te bepalen, waarop de Platear ius
glossen voor die van het A . N . werden gehouden. 

Moge ook, door de ontdekking van Lutz, de geschicdenis van de 
farmaccutische voor::ch;\ftenverzamelingcn een totaal ander aanzien 
hebben gekregen, Salernitaans van oorsprong blijven ze. het zg. A .N. . 
het Circa iii::tans en de Glossen. En van alle drie hebben we in het 
Middelnederlands werk overgehouden. 

Bocynaems (7) hecft de Salerni taanse invloeden in de Neder landen 
al eens samengevat, daarbij de belangrijke wcrken uit de Salernitaan
se invloedssfeer de revue laten passeren. Mins tens even belangrijk 
als de werken, die in de Brusselse verzamelcodex ( M s . 15624-15641) 
worden gevonden, is het bovengenoemde 6oec van Medicinen ( 8 ) , 
waarop ik nog cens uitVoerig hoop terug te komen. 

De Antido:ar!iis magnus verscheen, in enigszins gehavende vorm, 
in 1541 te Ingolstadt onder de titel Nicolai Alexandrini liber de com-

positione medicasnentorum... uitgegeven door Johannes Agricola Am-
nionius, die crvan -Ci^t. dat het werk omstreeks 1300 uit het Grieks 
is vcrtaald. In v.'eikclijkheid is dus de auteur onbekend en moet het 
boek op tweehonderd jaar vroeger worden gedateerd. 

De ontdekking van Lutz is van de grootstc betekenis. W e staan 
ermee aan een nieaw begin van onderzoek naar auteur en bronnen 
van dit Salerni taans werk, dat zulk een grote invloed heeft gehad op 
de ontwikkeling van de Europese farmacie en op die van de farma-
kopeeen. 

Een aspekt verliest almeteen, zoals Lutz meedeelt, zijn geheimzin-
nigheid, nl. dat van de merkwaardige gewichtsaanduidingen voor het 
totaal van de in een voorschrift verwerkte hoeveelheden van simplicia. 

Een paar voorbeelden : 

In Aurea alexandrina : Da t .S.ste deel van der confexie es .52.^ ; 

(7) P. Bofynacms, D ; invloed van Salerno op de Nederlanden voor de stichting 
der Lcuvonse Universilcit (1425). In : Belgisch Tijdschrift voor Gcnecskunde 
1955, 988-998. 

(8) P. van der Wielen, Een Middelccuwsch Nederlandsch Kruidenboek. In : Pharm. 
Wbl. 1916, 818-849. 
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in Electuarium dc succo rosarum : Terdendeel es .2. ig ; in Pilule 

auree : dmiddelste deel es .2.§ enz., enz. D e r e delcn hebben betrekking 

op de gewichtshoeveelheden van de Antidotarius magnus. W a a r o m 

werden de voorschriften van deze Antidotarius magnus in zulke grote 

kwantiteiten uitgewerkt 1 W e r d het voorschriftcnboek v.'ellicht sa-

mengesteld ten gebruike in de apotheek van een groot ziekenhuis ? 

Vergelijking van de middelnederlandse vertaling van het A.N. uit 

Ms. 1562-1-15641 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met die 

in Ms. Neerlandais Nr 5-1 van de Bibliotheque Nationale te Parijs. 

De tekst van het Brusselse hs. is dus te vinden in V a n den Bergs 
uitgave. Bij aanhaliiig daaruit wordt de paginering van deze uitgave 
gebruikt. Het M s . Neer landais N r 54 van de Bibliotheque Nat ionale 
is een verzamelcodex van Mnl. vertalingen. op perkament geschreven 
in de 15de eeuw, 

O p dc bladen 47 recto tot en met 63 verso is een Mnl . vertaling 
van het A .N . geschreven in twee kolommen, met uitzondering van 
bl. 47r, dat het slot bevat van een ander werk in vier kolommen over 
dezelfde biadspiegel. Het aanta l regels per kolom (er is geen aflijning) 
wisselt van 50 tot 55. O p blad 47r is het aantal regels. waarmee de 
vertaling bcgint 25. Signaturen komen er niet in voor. wel drie door-
gestreepte ciistoden op de bladen 47v, 55v en 63v. 

Er zijn slechts enkele abbreviaturen, hoofdzakclijk voor de n, voor 
de m, voor r. er, orum enz. . . 

D e rubricering is duidelijk ten gevolge van het voornemen elk voor-
schritt te laten beginnen met een gekleiirde initiaal. Deze zijn niet 
ingevuld, doch aangegeven met een representant. De opengelaten 
riiimten meten ongeveer 1 cm-. Behalve de hoofdletters aan het begin 
van elk art 'kel. worden er geen gebruikt. Z o nu en dan een punt 
achter een zin en daar, waar tientallen simplicia achter elkaar worden 
opgesomd, zijn deze meestal door punten van elkaar gescheiden. D e 
getallen, in tegenstelling tot de Brusselse tekst, zijn in Romeinse 
cijfcrs genoteerd. 
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Inhoud 

Het aan het A.N. voorafgaande werk heeft als explicit (47v, kolom 
4) : Hier ent die bouc die men heet viatiken (9). 

Het incipit van het A.N. luidt : (D)ese bouc soe heet Nicholayus, 
oec soe heeft hi enen name antidodares. 

Met 13 regels in kolom a van f 63v eindigt de vertaling : Explicit 
liber antidodarij. 

Uit de verdere inhoud van f 63v blijkt, dat het A.N. wordt gevolgd 
door de Nederlandse vertaling van een werk van Gerard Cremonen-
sis (10) : Incipit summa magistri Gerardi Cremonensis de modo me-
dendi et ordine unde corpus sit purgandum et quomodo. Die tekene 
van vcrvultheiden van alden lichame dore van bloed eerst. 

Vergelijken we de omvang van de inhouden dan blijkt de Parijse 

vertaling twee voorschriften meer te hebben. t.w. : 

1. Pillule sublingua, f 58va 

2. Vomitus patriche, f 61va 

Daarvan ontbreken de Pillule sublingua ook in de Latijnse cditics. 
terwijl Vomitus patriche daarin wel voorkomt (bij VdB. op biz. 163 
onder nr. 128). 

Voor het onderzoek naar deze twee preparaten heb ik vcrgeleken 
met de volgende uitgaven : 

1. Van den Bergs studie, die een overzicht geeft van de voorschriften 
voorkomende in de Brusselse Mnl. tekst ( = NBr), in de Latijnse 
editio princeps ( = L. 1471), in de Latijnse editie van 1581 ( = L. 

(9) Onder Viaticum wordt verstaan een werk van Ibn al-Jazzar, genaamd Zad al-
musafir, dat door Stephanus de Saragossa in 1259 werd vertaald onder de titel 
Viaticum peregrinatis. Het viaticum is door vertalcrs in de wcrken van Con
stantinus geschovcn en gaat sedertdien ten onrechte onder diens naam. 

(10) Gerard van Cremona leefde van 1114-1187. Hij was ccn van de belangrijkste 
vertalers van Arabische werken, waaronder het Canon van Avicenna. 
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1581), in de oudste, meest volledige Franse vertaling (11) ( — D1) 
en in de jongste Franse vertaling (11) ( = D2), 

2. Lebede's uitgave van een Duitse vertaling ( = LD) en van een 
Latijns hs. ( = LL) (12). 

3. De Glossae in Antidotariurn Nicolai. waarvan Muller (6) een 
Breslaus hs, in vergelijking met een druk van 1623 publiceerde 
( = L.L en Druk 1623). 

4. De Glossae. zoals die voorkomen in het Boec van Medicinen, hs, 
1328 van de U. B. te Utrecht (BvM). 

5. De nummers 291 t/m 322 van het door Windier (13) uitgegeven 
Middelnederduits medicijnboeck van Doneldey ( = Don,), die ik 
eveneens als een deel van de Glossen meen te herkennen. 

Ten aanzien van composita en het al dan niet voorkomen van de 
twee gezochte middelen krijgen we dan het volgende overzicht : 

Pillule sublingua 

Vomitus patriche 

\antal composita 

JNBr 

— 

-

i:.3 

NP 

--

+ 
135 

ANTIDOTARIUM NICOLAI 

L L 
1471 1581 Dl D2 LD 

+ + - - -
H7 150 93 10 158 

LL' 

— 

-

110 

L.i. 

_ 

-1-

1 ^'^ 

GLOSSEN 1 

Druk 
1623 BvM Don.| 

• — ~ 

? — —1 

145 31 32 

( 1 1 ) p. Dorvc^ux, L'Antidotaire Nicolas. Deux traductions fran?aises dc 1'Antido
tariurn Nicolai, I'une du XlVe siecle, lautre du XVc siecle incomplete. Pa
rijs 1896. 

(12) Kurt Lebede, Das Antidotarinm des Nicolaus von Salerno und scin Einfluss 
auf die Entwicklung des deutschen Arznciwesens. Text und Koramcntar von 
zwei Handschriften der Berliner Staatsbibliothek. Diss. Berlijn 1939. 

(13) Ernst Windier, Das Bremer mittclniederdeutschc Arzncibuch des Amoldus 
Doneldey. Mit Einleitung und Glossar [Dcnkmaler herausgegobcn vom Verein 
fur niederdeutsche Sprachforschung, VII]. Neumiinster 1932. 
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De Vomitus patriche bhjkt dus voor te komen in beide Latijnse 
drukken en onder de Glossae van het Breslause hs.. doch verder ner-
gens. waaruit men zou mogen afleiden, dat het hier gaat om een jon-
gere toevoeging. 

Ziehier de vergelijkende teksten van de Vomitus patriche : 

A.N. . Editio princeps 1471 A.N. . M s Neerlandais Nr , 54 

V d B : biz. 163, nr. 128 Bibl. Nat ionale f 61va 

V O M I T L I S P A T R I A R C H E . Vomitus patriche. Doet oec pur-

Recipe tapr-ic libram .i. croci af- gieren. upwae.'t. Nemt tapsie an-

fricani ..*.iiii. c namomi asari ana de* S..~. ; soffraen 1.3. ende .v. 

•o.ii. catapucie .,-,.:i. mel quod grane ; azari. canele. sporizaet 

sufficit. detnr cu.n tepida ante .i.S.:>. ende .v. g r a n e ; zenie dats 

accesionem. ghenouch si. 

De Pillule sublingua heb ik tot nu toe nergens onder deze titel kun

nen vinden. Naa r Lutz mij verzekerde is dit artikel ook niet onder de 

rulm 1100 preparaten van de Antidotarius magnus vermeld. 

Dc tekst luidt (Pari js , Bibl. Nat . , Ms . Neerl , Nr 54, f 58va) : 

Pillule sublingua, dats te segghene onder die tonghe. Nemt candijt, 

penidien el.\ .1 .5 ; zaet van citrulli. melonis, cucurbite, cucumeris, san-

dali albi, ricolissie. wit olizaet, dragant , zaet van porseleine, amandren, 

latuwc zaet, gomme van arabien, ghinghebere, ysope, nagle, pinien, 

rosijn, zaet van citoniten enublcate elx .ij.o ; opii .i.."i ; sirop da ts 

ghenouch si. 

T e r betere lezing is door mij de nodige interpunktie gegeven. 

Toch is er in de middeleeuwse literatuur hier en daar sprake van 
pillen die onder de tong worden genomen. Z o bevat het Viaticum 

Constantini een recept contra tussim voor de bereiding van pillule lin-

gue supponende. waarin zijn verwerkt : dragant , semen portulaccae, 
semen citoniorum, semen cucumeris mundatum, amidum, amigdalae 
mundatae, fabae mundae met succo malvae getempcreert . 

Interessant is ook het gebruik, dat Richardus Anglicus van sublin-

guale pillen maakt. In de Practica van zijn Micrologus (14) vinden 

(14) Herbetr Hellriegel, Die « Practica » aus dem Micrologus Richard dcs En-
glanders. Diss. Leipzig 1934. 
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we ten eerste het hicrboven genoemde recept uit Constant inus ' Via

ticum terug onder het hoofdstuk De Sncciebus Tussis. In het hoofd-

stukje Dc Siricto Torace v.'orden pillulae sublingua toegepast en in 

De Inacquaiitate Vocis eveneens. Hier geloof ik het gezochte recept 

te hebben gevonden, de gelijkenis is te opvallend. Men oordele : 

De Inaequalitate Vocis (biz. 20 van Hellriegels uitgave) •• 

. . . et pillulis hiis utatur : Recipe semen melonis, Citrulis, cucumeris 

et cucurbitae. portulacae. citonii, succi liquiritiae, amidi, oumnii arabi-

ci, dragagant i , penidiorum. croci ana cum sirupo vioiarum et muscilla-

gif.e psilii et succo malvae tempera ana sub lir<gria tene. cibis utatur 

temperatis. 

Indten V^an den Berg de gelegenheid zou hebben gehad het Parijse 

hs. in te zien (het was immers oorlogstijd) dan zou hij voor zi|n dis-

sertatie aan deze tekst de voorkeur hebben gegeven b o \ e n die van 

het Brusselse hs. W a n t niet alleen bevat ze dus twee hoofdstukjes 

meer en is derhalve zeker niet « een weinig kompleet werk », doch 

bovendien is de redaktie aanzicnlijk beter en hier en daar zelfs uit-

gebreider. Doch die verschillen zijn niet zo groot dat, nu we eenmaal 

de Brusselse tekst in V a n den Bergs uitgave bezitten, het gerechtvaar-

digd zou zijn ook nog eens de Parijse tekst integraal uit te geven. W e 

geloven daarom te kunnen volstaan met een globaal over.'.icht van de 

voornaamste verschillen. 

Aan de hand van enkele fragmenten mogen filologen uitmaken, 

welke waarde de Parijse tekst kan hebben voor het taalwetenschappe-

lijk onderzoek. 

V a n den Berg geeft in voetnotcn op 151 plaatsen de door hem voor-

gestelde, een enkele maal gegiste, verbeterde lezingen. V a n deze 151 

verbeterdc lezingen zijn er 97 in de Parijse tekst terug te vinden. 

Daarbij komen dan vele plaatsen, die V a n den Berg niet als korrupt 

heeft herkend en die in de Parijse tekst goed zijn. 

Een frappant voorbeeld is het biercruut (in Unguentum marciatum, 

V d B biz, 170), welk raadsel met behulp van het Parijse hs. kon wor

den opgelost (15 ) . 

(15) W . F. Daems, Mnl. biercruut berust op ccn corruptc tekst. In ; Tijdschr. voor 
Ned. Taal- en Letterkunde, Deel LXXII, afl. 1 (1954), 37-38. 
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De Brusselse verzamelcodex 15624-15641 bevat ook nog een niet 
gepubliceerd, doch vaak ter vergelijking aangehaald Herbarijs. Daar
in. f 99ra, lezen we : Fragaria, dats biercruut... 

Interessantc konklusies over de samenhang van de verschillende 
teksten kunnen door die vergelijkingen worden getrokken : 

1. De Brusselse tekst van het A.N. gaat waarschijnlijk terug op een 
hs. met foutieve lezing voor aardbeikruid (biercruut). 

2. Het Herbarijs uit de Brusselse codex moet zijn geschreven na het 
A.N. in dezelfde codex. 

3. Bij het afschrijven van het Herbarijs is de glosse biercruut ingelast 
op grond van de kennis, die de schrijver had van het A.N. 

4. Dc Brusselse en Parijse teksten zijn niet van elkaar afgeschreven. 

5. De Brusselse en Parijse teksten zijn niet afgeschreven van een-
zelfde derde tekst. 

6. De grote gelijkenis van de Brusselse en Parijse teksten sluiten 
zelfstandige vertaalarbeid uit. 

7. Dan moeten er minstens nog twee Mnl. vertalingen hebben gecir-
culeerd, die, op hun beurt, mogelijkerwijs van eenzelfde hs, stam-
men. 

Men mag aanncmen, dat de Mnl. vertalingen van het A.N. voor 
hun tijd hoogst belangrijke voorschriftenboeken vertegenwoordigden, 
die bij het werk in de apoteken werden gebruikt. Het is daarom niet 
onmogelijk. dat behalve het hierna te publiceren fragment, er hier en 
daar nog eksemplaren of fragmenten zullen worden gevonden. 

Eerst dus een aantal vergelijkingen tussen het Parijse en Brusselse 
Antidotarinm, waarvoor ik de inleidingen van enkele hoofdstukken 
kies, omdat de filologen daaraan meer zullen hebben. dan aan de met 
voor hun vreemde, materia medica volgestopte recepten. 
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Ms. Nfeerl. nr. 54, Bibl. Nat. Pa
rijs 
f 49rb 
Dyasatirion es goet jeghen die 
passie die men in gricx heet sa-
turiasis. In vlaemsch eist alsoe 
vele te segghene dat den vede 
doet staen. Het doet wel goyen, 
cts goet jeghen quade lendine 
ende meerst luxsurie die bi an-
dren causen (1) es (2) verloren. 

(1) hs. : canscn, ed. princ. : ex aliqua 
occasione 

(2) hs. : heeft tweemaal es 

f 50rb 
Dyatrion piperion magnum Ga
lieni es goet jeghen reume ende 
jeghen hocste ende jeghen corten 
adem ende jeghen artetike ende 
jeghen alle zaken van der borst 
ende van der longhen, ende ver-
teirt in die maghe flegmon, ende 
het doet verteren vercoutheit, 
ende betert die zwere in die ma
ghe, ende es goet jeghen Icvere, 
jeghen milte, jeghen water, je
ghen die ghelsucht, jeghen ghe-
zwel an die zide ende pine in die 
niere die betret (1), ende ghe-
reet menstrua. Et zocht daghelijc 
cortse ende quarteine. 

(1) betert het 

f 52ra 
Dyayris heeft sine name achter 
wortelen. Die bladere sijn gheli-

Ms, 15624-15641, Kon. Bibl. 
Brussel, Uitgave Van den Berg 
biz. 26, nr. 14 
Dyasaturicen es goet iegen die 
passie diemen in griex heet sa-
turiasis dats in dietsche den 
vede te doen stane : want hi doet 
wel goyen. ende es goet iegen 
quade lendenen. ende meerret 
luxurie die bi andren saken ver
loren es. 

biz. 36, nr. 25 
Dyatrion piperion magnum galye-
ni es zere goet iegen hoeste, of 
iegen die reume. jegen cortten 
adem. jegen artetyke. Ende iegen 
alle saken vander borst ende 
vander longenen. ende vcrteert 
in de mage fleumen. Ende doet 
verteeren coutheit. ende betert 
in de mage die swere. Ende es 
goet iegen levere ende melte. 
ende iegen water, jegen de gcel-
sucht. jegen geswil an de zide, 
iegen pine an de niere. Ende ge-
reit menstrua, ende sacht dageli-
ken corts ende quarteine. 

biz. 52. nr. 37 
Dyayris heeft sinen name na 
wortelen. die blade sijn gcdacn 
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ke lysche ende draghet witte 
bloumen. Men hetet yreos. Het es 
goet jeghen die qualike verstaen 
wat si segghen van heesheiden 
ende jeghen die hoeste die van 
coude comt. 

alse lisch ende draget witte bloc-
men. men heetet yreos. Hets goet 
dengenen die men qualike ver
staen mach wat si seggen van 
heescheiden. jegen die hoeste die 
van couden comt. 

f 58va 
Quadrimeron es alse vele als van 
.iiij. specien of van .iiij. dinghen. 
Hets goet denghenen die hyghen 
ende rochglen ende pantisen en
de corten adem ende hoeste en
de jeghen reume. Hets goet je
ghen coude maghe ende jeghen 
zwere in die maghe ende doet 
verteren. Hets goet jeghen cran-
cke lendine ; het verlichtse. 

biz. 126, nr. 88 
Quadrimeron es also vele geseit 
alse van .4. specien. Het es hen 
goet die hygen. ende rotelen. en
de pantysen. entie cortten adem 
hebben. ende iegen reume. Hets 
oec goet iegen coude mage, ende 
iegen pine in de mage, ende doet 
wel verteren, het es goet jegen 
cranke lendenen ende verlichtse. 

f 58va 
Rosata novella hevet sine name 
achter nieuwe rosen que recipie-
bat tibapirum (1). Walghen en
de keren van der maghe ende 
crancheidc verdrivet. Het be-
dwinghet dorst ghenomen met 
watre van candijt ende vele zwe-
ten, opent die gate van der hunt. 

biz. 126, nr. 89 
Rosata novella, heeft sinen name 
na nuwe rosen. que recipibat ti
bapirum (1). Het verdrijft wal-
gen ende keeren vander magen 
ende crancheit. Ende benemt 
dorst genomen met watere van 
candite. ende dat bedwinget 
sweten ende opent de gaten van
der huut. 

(1) ed. princ. : que rccipiebat tibar id est sulfur vivum. In het 
Luminare maius v;m Joannes Jacobus Manlius de Bosco van 
1536 (door B. Schumacher uitgegeven. Mittcnwald 1936 ; daar
in op biz. 53) wordt het ontstaan van tibapiron verklaard uit 
thiron a piron (voor lapis sulfuris of sulfur vivum). d. w. z. 
zwavel zonder vuur. 
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f 59rb 
Sotira magna verdrivet oude ho-
vetzweie ende socht frenisie en
de helpt jeghen groet evel. Het 
doet ghesitten die zwere van den 
oghen. van den oren, van den 
tanden. Het doet sceden melc 
van den wiven, het gheneist die 
hyghen of pantisen, het verdri
vet oude hoeste ende niewe. 
Walghen of keren van der ma
ghe ende zieken ende zwere en
de pine doet ghenesen. Aposteu-
men binnen van der levere ende 
torsioen wederstaet. Het purgiert 
vloyen van der gallen, hets goet 
die bloet spuwen ghenomen met 
oximelle of met dicoctien (1) 
daer in ghesoden es polioen of 
weghebrede. Het doet stremmen 
ende wacht van menizoene. Het 
doet ghesitten die zwere van den 
aermen (2) binnen ende van den 
handen. Entie van pinen niet 
slapen en moghen dien bringhet 
wel tslapen. Het gheneist arteti
ke van den handen ende van 
voeten, ende in hepen ende beten 
van quaden dieren. Ende gheno
men met mulsa helpet die quar-
tana hebben, eist goet up dat sijt 
langhe tijt nemen. Het maect oec 
goede varwc. 

(1) hs. : dicecsien 
(2) ed. princ. : brachiorum et 

blz. 132, nr. 96 
Sotira magna verdrijft oude 
hooftswere ende sacht frenesie, 
ende hulpt iegen tgrot evel. Het 
sacht de pine van den ogen ende 
vanden cren. ende vanden tan
den. Ende doet sceeden melc 
vanden wiven. ende geneest die 
highen. of pantysen ende hoeste. 
ende geneest walgen of keeren 
vander magen ende sweringe. 
Ende wederstaet apostemen bin
nen ane die levere. ende verdrijft 
torcioen. Ende es hen goet geno
men die bloet spuwen met oximel
le. of met dicoctien daerin geso-
den es polyoen. of wegebrcde. 
het doet stremmen ende wacht 
vail menisoene. ende doet gesit-
ten die swere vanden darmen 
(2) binnen ende van den beenen. 
Ende die van pinen niet slapen 
en mogen. Ende geneest artetike 
van handen ende van voeten. 
ende beten van quaden dieren. 
Genomen met mulsa helpt dien 
die quarteine hebben. 

dolorem sedat 
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Een Middelnederlands fragment van het Antidotariurn Nicolai 

Een tot nu toe niet gei'dentificeerd of gepubliceerd Middelneder
lands fragment is te vinden in de handschriftenafdeling van de uni
versiteitsbiblioteek te Tiibingen. Voor de oorlog van 1940-1945 was 
de bewaarplaats dc Preussische Staatsbibliothek. 

De Catalogus van Hermann Degering (16) behandelt onder num-
mer 751 van de Germaanse hss. in folioformaat een verzameling van 
Mnl. fragmenten in geschrift van de 14de en 15de eeuw. 

Ze bevatten voornamelijk dichtwerk van Renout van Montalban, 
Guerijn van Montglavie en Jacob van Maerlant (o.a. Naturen Bloe-
me). De verzameling telt 44 perkamenten en papieren bladen en 
strips, die eens in het bezit waren van Hoffmann von Fallersleben. 

Degering geeft blad voor blad een korte titelbeschrijving. 

Blad 27 verso b bevat recepten en bezweringsformules in proza, 
deels Middelnederlands, deels Latijn, voortgezet op blad 28r. 

Dan op blad 28 verso het hier getranscribeerde en gereproduceerde 
fragment. Er is geen aansluiting van 28r op 28v. De recto-zijde bevat 
twee kolommen, de verso is in een kolom geschreven. 

Juist over blad 28 rept Degering met geen woord. Evenmin Verdam 
en De Vreese, die het zeker hebben gekend. Waarom Degering het 
blad heeft overgeslagen is een raadsel. Ook al zou hij er in het geheel 
geen weg mee hebben geweten ; zeker had hij kunnen vaststellen, 
dat 28v een medisch-farmaceutische tekst bevat. Dat Verdam en De 
Vreese de tekst niet hebben kunnen thuisbrengen (naar alle waar-
schijniijkheid) is niet zo bevreemdend, maar de farmaco-historicus, 
de middeleeuwse materia medica kennende, denkt onmiddellijk aan 
een stuk uit ccn of ander antidotariurn. 

Blad 28 behoort tot een perkamenten kwarto-sextern, dat tot en 
met 27v in twee kolommen is geschreven in een hand uit de veertiende 
eeuw. Voor ons, in een kolom geschreven fragment, ligt dc datering 

(16) Hermann Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der 
Preussischen Staatsbibliothek [Mitteilungen aus der Preussischen Staatsbiblio
thek, Bd. VII] Deel I : Die Handschriften in Folioformat. Leipizg 1925, 103 
e. v. 
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vlak bij 1300. Het schrift, hoe interessant overigcns, is eenvoudig 
boekschrift (« Gebrauchsschrift »). 

Aan de foto te oordelen heeft de schrijver het met zulk een slecht 
stuk perkament niet gemakkelijk gehad. Nog ongemoedelijker had het 
de huidige onderzoeker van de tekst. De drie hoofdstukjes Diaprunis. 
Diacalamenta en Diamoron konden snel worden vergeleken met de 
overeenkomstige in Van den Bergs uitgave van het A.N. 

Men verwacht dan voor de zeer gehavende regels, waarmee de blad-
zijde begint een recept dat, alfabetisch, voor Diaprunus ligt. 

Men kan zich voorstellen hoeveel tijd het heeft gekost, aan de hand 
van nauwgezette vergelijking van de nauwelijks leesbare materia me
dica met de gedrukte teksten te ontdekken, dat het blad begint met 
het recept van de Trifera saracenica (bij Van den Berg op blz. 148). 
Na de drie Dia's volgt Oxisakra in twee regels, dan twee Latijnse 
regels, die ik in het A.N. niet heb kunnen vinden. Vervolgens begint 
ccn stuk De Ponderibus. blijkbaar na twee regels alweer onderbroken 
door een receptnotitie, waarin een bereiding met « amandre melc of 
(met) geiten melc », 

Uit de samenstelling van deze bladzijde mag zeker niet worden 
besloten, dat het stuk een deel is van een groter geheel uit het A.N. 
Wel is het een bewijs voor het praktische gebruik van deze antido-
taria-voorschriften, vooral door de er tussen gestrooide opmerkingen 
over dc gewichten. 

Als kontekst voor de hierna volgende transkriptie is de door Van 
den Berg afgedrukte tekst van de Latijnse editio princeps (Venetie 
1471) gebruikt. Bladzijden en nummers verwijzen naar het werk van 
Van den Berg. 

Daar de tekst van het fragment sterk verkort is, noteerde ik van 
de kontekst slechts de konkorderende gedeelten. De punktering in de 
kontekst wijst er dan op, dat de Latijnse tekst uitvoeriger is. 

Voor de transkriptie werden de regels voor het uitgeven van histo-
rische beschciden (17) gevolgd. 

(17) Regels voor het uitgeven van historische bescheiden in opdracht van het 
bestuur van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht) herzien door 
D. Th, Enklaar en A. J. van de Ven. Utrecht 1948. 
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A N T I D O T A R I U M N I C O L A I 
Editio princeps. Venet ie 1471 

Blz. 149. nr. 113 

T R I F E R A S A R A C E N I C A Re

cipe zucchari .^.iii mirabolanorum 

citrinorum corticis medulle cassic 

fistule et tamarindorum an ..-,.i. 

et .S. kebulorum mundatorum 

manne an ..~.vi. et .:').ii. et gr .v. 

indi vioiarum recentium si pos-

sunt inveniri an ..~).S. anisi mara-

tri an ..".ii. et gr .xv. masticis ma

cis an ..">. 1. et gr . \ i i . et .S. belle-

rici emblici an ..j.S. et gr .iiii 

Blz. 27, nr. 19 

D I A P R U N I S vel diama.scenon 
dicitur a prunis . . . Recipe pruno-
rum damascenorum viridium nu
mero .c. que poni debent in s tag-
na to . . . 

... et coquantur ad spissitudinem. 
Incipiente in.spissari adde .,",.i. 
tamarindorum ct cassie fistule... 
... Recipe sandalorum alborum 
et rubrorum spodii et reubarbari 
cinnamomi an ..".iii rosarum vio
iarum seminis portulace scariole 
seminis berberis succi liquiricie 
draganti . an ..".ii. seminum citroli 
melonis et cucurbiti mundatorum 
an .r>.i. 

Ms . Germ, (folio) 751 

F R A G M E N T folio 28v (Ca t . 

Degering) 

D] i t es de recepte : iii onsen 

cuceri [ ] 

tame <r inden ?> else .i. onse 

ende .i. halve. keb<ulorum mun

datorum. manne ?> else .vi. 

dragme [ende .ii. scr] uple ende 

.V. come ; rosen ende violetten 

else .i. halve onse ; anisi, maratri 

else .ii. dragme ende .xv. corne ; 

mastic, macis else .ii. dragme 

ende .i. halve ende .vii. c o r n e ; 

bellericis enblicis (1) even vele 

.i halve dragme ende .iiii. corne. 

! 11 hs. : hccft nog eenmaal en te veel. 

D i a p < r > u n i s . Dit es de recepte : 
numero .c. prumen van damas, 
violetten .i. onse ende .i. halve, 
dat salmcn sieden ende siroperen 
met .i. pont cukers ; adde (1) .i. 
onse [ t r i ]asandal is albi et (2) 
rub i ; spodii, rebarbe else .iii. 
d r a g m e ; rosarum, vioiarum, se 
men portulaca, scariola, berberi, 
succi (3) liquericie, dragant i even 
vele else .iii. d ragme ; semini cu
curbite, citrolli. melonis else .i. 
dragme 

(1) h.s, : adctc 
(2) h.s. : ad 
(3) hs. : cylci 
Nota : Triasandali is ook een preparaat 

uit het A.N. (Van den Berg 
blz. 152, nr. 110) : Nemt san-
dali wit ende root... 
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Blz. 55, nr. 29 
DIACALAMENTUM. . . Recipe 
calamenti pulcgii ysopi melanopi-
peris siselei pctroselini an .S.iiii. 
et . 9 .ii. levistici .3.i. c t . 0 .i. apii 
seminis . ^ . i . ameos thimi aneti 
cinamomi zinziberis an .3.ii . mel 
quod sufficit. 

Blz. 31, nr. 16 
DIAMORON. . . Recipe moro-
rum ceisi libram .8. mororum ba-
ti libram .i. mellis libram .S, sape 
•S-iii 

Blz. 103, nr. 71 
OXIZACCARE. . . Recipe zucha-
ri libram .i. succi malorum gra-
natorum .^.viii. accti .J.iiii. 

Diacalamenta. Resipe calamenti, 
polegii, melanapiperi, siseli, se
men pctroselini (1) else .iii. drag
me en .ii. scrupel (dat veghet 
.XX. tarve corne, dragme veghet 
.Ix. tarve corne) ; semen apii .i. 
dragme ; ameos, thimi, an<e>ti , 
cinamomi (2), gingiberis else .ii. 
dragme; mel quod sufficit (3) 
(Dese figure es .i. onse § . 3 en 
dit .i. dragme) 

(1) hs. : petre lini 
(2) hs. : cinamomimi 
(3) hs. : consofidtur 

Diamoron. Resipe mori celsi .i. 
pont ; mororum bassi, mclis .i. 
half pont (1) ; sape (1) ,iii. on
sen (2) 

(1) hierboven in het hs. verse 
<.. .sen7> van vine 

(2) hiernaast in het hs. : dit goit jeghen 
den huf en trect ut quade hum 
[ore] 

Oxsisakra (1). Resipe .i. pont 
sukers; vin van granaten .viiii. 
onsen ; aceti .iiii. onsen. Dit es in 
<.e.c. ?>rende onghemac 

(1) hs. : opsisakra 
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In het Diamoron hecft dc schrijver zich verstrikt in dc gewichtsaanduidingen 
« een pond, een half pond » en daardoor bij « mororum bassi » (van Morus bati-
num =: braam ; Moru.s ccl.'̂ i = moerbei) het gewicht vergeten. De opraerking boven 
sape kan jijn bedoeld als inlas, zodat men lezen moet : verse sape van vine, of als 
glo.sscring van sape, dat de schrijver wellicht onbekend wa.s. Sapa - sape hier als 
genitici' van sapa is <-: ghesoden wijn » (18), « Sapa est mustum coctum » (19). 
In : Thesaurus Medicamentorum ex omnibus Dispcnsatoriis, curantc Wilhelmo Tril-
lero (Lovanii, MDCCLXXXI) wordt onder nr. 1993 (blz. 444) een voorschrift 
gegeven voor Sapa Vomitoria Sylvii (Disp. Brand. Collect. Chym. Leydens. pag. 
25) : 

R. : Vitri Antimonii Hyacinthini, per se, sine ullo additamento. parati, uncias duas. 
Musti recentis, aut, quod melius, Succi Cydoniorura recens express! libras sex. 

Interessant zijn de metrologische opmerkingen. Een skrupel is het 
gewicht van 20 tarwekorrels (grana). Het Salernitaans gewicht be-
reidde Nikolaas blijkbaar moeilijkheden, die hij oplost door de skru
pel te verdelen in twintig grein. De eerste die zich kritisch met de 
antieke en middeleeuwse maten en gewichten bezighoudt, Agricola 
(20), wijst er al op. dat de ene tarwe niet de andere is. Nikolaas neemt 
immers voor zijn grana tarwekorrels. « Omdat » — zo zegt Agrico
la — « de robus genoemde tarwe meer weegt dan de siligo, en beide, 
wanneer ze vroeg zijn gezaaid, meestal meer dan de zomertarwe, zal 
ook van hun korrels het ene deel zich van het andere in gewicht on-
derscheiden. » Maar het ergste is nog, volgens Agricola, dat de apo-
tekers (in zijn tijd), in navolging van de artsen, in afwijking van de 
Grieken en Moren een scripulum op 20 korrels vastlegden, Dat heeft 
de Salernitaner Nikolaas op zijn geweten. « Uit gebrek aan kennis of 
om zich te laten gelden heeft hij het scripulum op 20 grana vastge-
steld ; toen hij dan inzag, dat hij dientengevolge een libra had gescha-
pen, die veel lichter was dan de oude libra, wilde hij het kleinere ge
wicht compenseren door een groter aantal drachmen. » 

W e zullen zijn interessantc beschouwingen niet verder volgen. De 
gangbare skrupel in Nikolaas' tijd had 24 grana en de drachme was 

(18) Carolus Battum, Christophort Wirsungi Medicijn-Boec in onse ghemeync Nc-
derlandsche tale overghesct. Derde druk, Dordrecht 1601. 

(19) Matthcus Silvaticus, Opus pandectarum medicine impressum Taurini per An-
thcnium Ranatum civcm Taurinensem. A.D. 1526 die XII mensis Septembris. 

(20) Georgius Agricola, Schriften iiber Masse und Gcwichte (Metrologie). Deel V 
van de Ausgewahlte Werke. Beriijn 1959. 
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gelijk aan 3 skrupel. Bij de schrijver van het fragment is het drachme 
ook gelijk aan 3 skrupel (dragme veghet Ix. tarve corne). 

Tot heden toe is dat zo gebleven in het En gels apotekersgewichts-
systeem : 

gr = 1 grein (granum) = 0.0648 gram 

9 = 1 skrupel = 20 grein = 1,296 gram 

3 = 1 drachme = 60 grein = 3,888 gram 

§ = 1 once = 480 grein = 31,1035 gram 

<S = 1 pond — 12 oncen = 373,252 gram 

Dr Lieftinck en mej. Dr Hulshoff van de Poll, beiden van de U.B. 

te Leiden dank ik voor de bercidwilligheid, waarmede zij mij het frag

ment ter bestudering hebben afgestaan. 

W . F. Daems 

Arlcshcim, Zwitserland 
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SAMENVATTING 

De ontdekking van dc Antidotarius raagnus in Ms. D III 14 van de universiteit.s-
biblioteek te Basel (door A. Lutz) brengt de geschicdenis van de oorsprong van 
het Antidotariurn Nicolai en van zijn auteur op een geheel nieuwe basis. 

Door ccn korte vcrgeiijkcnde bcschouwing van de Middelnederlandse vertaling 
van het A.N. in een hand.schrift van dc Kon. Biblioteek te Brussel (Ms. 15624-15641) 
met die in een hand.schrift van de Nationale Biblioteek te Parijs (Ms. Neerl. nr. 54) 
en door de publikatie van ccn tot nu toe onbekend gebleven fragment van het A.N. 
(Cat. Degering, Mss. Germ.. Nr. 751) is het bclang van het A.N. in de Middel
nederlandse literatuur opnicuw onder de aandacht gebracht. 

RESUME 

La decouvorte par A. Lutz dc I'Antidotarius magnus dan.«; le Ms. D III 14 de la 
Bibliotheque Univcrsitaire de Bale, place I'histoire de I'origine de I'Antidotaire de 
Nicolas et de son auteur sur une toute nouvcUe base. Une breve etude comparee de 
la traduction medievale neerlandaise de I'A. de N. du manuscrit conserve a la 
Bibliotheque Royale de B)uxellcs (Ms. 15624-15641) avec le texte du manuscrit de 
la Bibliotheque Nationale de Paris (Ms. Neerl. nr. 54) et la publication d'un frag
ment de I'Antidotaire de Nicolas qui jusqu a ce jour ctait reste inconnu, soulignent 
I'importance de ce receuil dans la litterature medievale neerlandaise. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Entdeckung (durch A. Lutz) des Antidotarius magnus im Ms D III 14 der 
Basler Univcrsitat.sbibliothck gibt der Geschichte vom Ursprung des Antidotariums 
Nicolai und dessen Autor eine ganz neue Grundlage. 

Anhand einer kurzen vcrglcichenden Betrachtung der mittelniederlandischen 
Ubc.-sctzur.g des A.N. in einer Handschrift der Konigl. Bibliothek in Briissel (Ms. 
15624-15641) mit der Ubersetzung in einer Handschrift der National-Bibliothek in 
Paris (Ms. Neerl. Nr. 54) v.nd durch die Veroffcntlichung eines bis heute unbekannt 
gebliebencn Fragmentes dcs A.N. (Cat. Degering, Mss. Germ. Nr. 751), wird der 
Bedeutung des A.N. in der mittelniederlandischen Literatur von neuem Aufmerk-
samkeit geschenkt. 
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