
EEN LATIJNS-MNL. PLANTENGLOSSARIUM UIT H E T 

MIDDEN VAN DE He E E U W . 

L.]. Vandewiele en W.L. Riaekman.* 

I. INLEIDING. 

Het is opvallend dat, op een belangrijke, hierna nog te vermelden uit-
zondering na, alle Mnl. glossaria die tot ons gekomen zijn, uit de 
latere middeleeuv/en dateren. Hun aantal is groter dan de tot nogtoe in 
druk toegankelijk gemaakte glossaria zouden kunnen doen vermoeden en 
het is de bedoeling van deze bijdrage een tot op heden onopgemerkt ge-
bleven glossarium van plantnamen in een grotere kring bekend te maken. 

Over de algemcne bepaling van het woord « glosse» is men hct 
eens : het is een woord of uitdrukking die een ander(e) vcrtaalt of 
omschrijft. GewoonUjk, doch niet noodzakelijk noch altijd, is de glosse 
een term uit de volkstaal die een Latijns woord vertaalt, Zij staat bovcn 
het Latijnse woord en heet dan interlinaire glosse, wordt in de kanthjn 
toegevoegd (marginale glosse), of wordt in de tekst zelf geifncorporeerd 
en volgt dan onmiddellijk op het Latijnse woord (kontekstgosse). 
Vermits de glosse oorspronkelijk steeds een woord in zijn kontckst ver-
klaarde, gaf het Germaans equivalent van het Latijnse lemma steeds de 
betekenis die het Latijnse woord had in het bepaald, gegeven verband : 
het is dus steeds oorspronkelijk glossering naar de zin of naar het 
verband. 

Onder de vele voorbeelden van deze glossering die door F. Buitenrust 
Hettema worden aangehaald (1), kiezen we ter illustratie hct volgende : 
in het glossarium Trevirense I (zie verder) vindt men bij cicomorus de 
glosse : « ondrachtich moerboem ». De boom heet gewoonhjk « feygen-
bawn» (2), doch het adjectief « ondrachtich» wijst crop dat deze 

* De eerstgenoemde bewerker heeft deel III. de tweede de delen I, II en IV voor 
zijn rekening genomen. 

1. F. Buitenrust Hettema, Oude Glossen en him Beteckenis (K.V.A. Gent, Reeks II, n" 
20. 19H), p. 35. 

2. L. Diefenbach, Glossarium Latino-Gerraanicum mediae et infimae Aetatis (Franco 
furti ad Moenum, 1857). .s.v. cicomorus. 
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glosse oorspronkelijk als vertahng bedocld was bij het evangelic van 
Lukas, XIX, 4. 

Achtte de glossator een enkel woord als vertaling niet voldoende, 
dan voegde hij er nog een tweede aan toe, soms ook een synoniem in 
het Latijn en een tweede in de volkstaal. Omgekeerd gebeurde het ook 
wel dat hij het niet nodig oordeelde het verklarend woord voluit te 
schrijven ; in dat geval schreef hij alleen een paar letters, juist genoeg 
opdat hij, wanneer hij deze letters zag, zich het ganse woord zou herin-
neren. 

De interlineaire en marginale glossen bij een tekst werden door latere 
kopiisten soms mee als deel van de tekst overgeschreven en kwamen al-
dus tussen de Latijnse woorden terecht. Hoe nuttig deze glossen ook 
waren om de tekst waarbij ze hoorden, gemakkelijkcr verstaanbaar te 
maken, toch hadden ze geen nut om hetzclfde Latijnse woord in een an-
der verband te helpen verklaren. Om dc bruikbaarheid te verhogen 
werden al vlug hjsten aangelegd van woorden (lemmata) en hun equi
valent (explicamentum), eerst in de volgorde waarin de woorden in een 
bepaalde tekst voorkwamen, doch om praktische redenen reeds vroeg 
ook in alfabetische volgorde. Eerst werden hierbij de Latijnse lemmata 
alleen op de eerste letter alfabetisch geordend (de zg. a-glossaria)' later 
ook op de tweede en derde letter (ab(c)-glossaria). Toch is het opval
lend dat men zich nooit zeer trouw aan het alfabetische principe hield: 
afleidingen en naar de betekenis stcrk verwante woorden bleven gcwoon-
lijk samen gegroepeerd. Dit verschijnsel kan men ook in het hierna uitge-
geven glossarium (een a-glossarium) op verscheidene plaatsen opmerken. 

Op het belang van de glossen werd ook in de Nedcrlandcn her-
haaldelijk gewezen, het laatst door L. De Man (3), die ook een aan-
vang gemaakt heeft met de systematische uitgave van alle hem bekende 
Mnl. glossaria. Het hoeft geen betoog dat de studie van de glossenver-
zamelingen onmisbaar is voor de middeleeuwse lexicografie en dat ze 
belangrijk materaal oplevert voor de taal- en dialectstudie. Toch hebben 
de glossen een nog algemener belang. Laten we even de Duitse specialist 
bij uitnemendheid, Laurentius Diefenbach, aan het woord : 

« Sie spiegeln, wenn auch nicht im zusammenhangenden Bilde, 
die Weltanschauung, wie das Privatleben der Vorzeit ab... 
(sie geben) Mitteilungen iiber Haushalt und Hausrat, Kleider 
und Kleiderstoffe, Gewerbe und Werkzeuge, Aemter und 

3. L. De Man. Middeleeuwse Systematische Glossaria (Brussel. 1964). 
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Wiirde, Gemeinwcsen, Verkehr, Feste, Spielc u.s.w. der alten 
Gesellschaft» (4). 

Geven de glossen dus een overzicht van de cultuurgeschiedcnis van een 
bepaalde periode, het is duidelijk dat ze ook door de aspecten waaraan ze 
de meeste aandacht besteden' indirect een idee geven van wat de mensen 
uit een bepaalde tijd het meest interesseerde, voor welke disciplines ze een 
bepaalde voorhefdc hadden. Dit is niet zozeer het geval bij de afabetisch 
geordende glossaria dan wel bij de z.g. systematische. 

Deze volgens een niet-alfabetisch principe geordende woordenlijstcn 
zijn zeer verscheiden. Veel komen echter de zg. de Deo en de de homine 
ordeningen voor, waarbij respectievelijk God of de mens als eerste on-
derwerp aan de beurt komt van een overzicht dat zich tot doel stelt alle 
facetten van het leven te behandelen. In die zin kan men ze ook algemcne 
glossaria heten, dit in tegenstelling met de meer gespecialiseerde glos-
senverzamehngen. Onder deze laatste nu nemen de botanische glossaria 
(ook herbaria genoemd) een belangrijke plaats in. Dit vindt zijn ver-
klaring niet alleen in de zonder twijfel hoge mate van belangstelling 
waarin de genceskundige planten zich mochten verheugen, doch tevens 
in het feit dat op het gebied van de benaming der planten zich deze 
behoefte aan synoniemen en equivalenten uit de volkstaal meer dan op 
enig ander gebied deed voclen. Het is algemeen bekend dat tot voor de 
achttiende eeuw er in de benaming van de planten een hopeloze verwar-
ring heerste. Vcrschillende planten werden met eenzelfdc naam aange-
duid, en eenzelfdc plant had vele namen, en dit niet alleen in de volks-
talen doch eveneens in het Latijn. 

Alhoewel deze « herbaria » alfabetisch kunnen gerangschikt zijn, blij-
ven hct toch « grocperingen die, in laatste instantie, een systematische 
kijk verraden » (5) en daarom wel bij de systematische glossaria dicnen 
gerangschikt tc worden. 

Vooralecr over te gaan tot de bespreking van dc tot op heden uitge-
gevcn Mnl. glossaria' dienen we even in het voorbijgaan tc wijzcn op 
enkele glossenverzamelingen uit de ons omringende taalgebieden. Voor 
het Oud- en Middelengels is er het bekende werk van Th. Wright en 
R.P. Wuloker (6), voor Duitsland dat van E. Steinmeyer en E. Sievers 

4. L. Diefenbach, O . c , p. VII. 

5. L. De Man, O .c , p. 9. 

6. Aaglo-Saxon and Old Englisch Vocabularies (Louden, 1884). 
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(7) en voor Frankrijk het onvoltooid gebleven werk van M. Roques (8) . 
De uitgave van een gelijkaardig corpus voor de middeleeuwse Nedcrlan
dcn werd door L. De Man aangevat, doch tot op heden is slechts een 
deel verschenen dat de volgende systematische glossaria bevat : 

1) het glossarium van het de homine-type (Trevirense !)• uit dc stads-
bibliotheek te Trier (MS. 1128/2053) dat uit de 14e eeuw dateert: 
pp. 58-88. 

2) het alfabetische plantenglossarium uit hetzelfde papieren handschrift, 
fols. 115r-120v (Trevirense III) : hct begint met Bardana en eindigt 
met Vlua ; er zijn dus geen lemmata bij de A ; bij de E zijn er 26 
termen (van Ebulus tot Esbrium) bij de F 45 lemmata (van Fagus 
tot Framen); deze gegevens ten einde enig idee te geven van de om-
vang van de lijst. 

3) een glossarium gedateerd a" 1400, dat voorkomt in MS. Germ. Quarto 
610 van de Preussische Stadtbibliothek te Berijn (nu tc Marburg), 
fols.( 81-I42r en waarvan ook kopieen voorkomen in Cod. Guelf. 446 
Helm, van de Herzog August Bibiliothek te Wolfenbuttel, en in 
het papieren hs. Germ 4" 1880. fols. 2-32v van dc reeds genoemdc 
Berlijnse bibliotheek (nu eveneens te Marburg) (9). 
Bovendien zijn er voor het Middelnederlands taalgebied nog enkele 

glossaria in tijdschriften afgedrukt. Een overzicht ervan mogc hier vol-
gen; 

In 1877 gaf J.H. Gallee enkele excerpten uit van een alfabetisch glos
sarium dat voorkomt in een Hs. uit de stadsbibiotheek te Haarlem en 
uit de 15e eeuw dateert (10). 

Vier jaar later het L. Gilliodts-Van Severcn 112 Latijnse verzen 
met interhneaire Mnl. glossen, het zg. Olla patella-glossaTium van om-
strceks 1300 verschijnen (11). dat kort nadien nogmaals en beter werd 

7. Die althochdeutschcn Glossen (Berlijn, 1895). 
8. Recucil general des lexiqucs fran^ais du moyen age (Bibliotheque dc I'EccIe des 

Hautes Etudes, Parijs, 1935-38). 
9. Andere glossaria, tot nogtoe alleen in handschrift toegankelijk, zijn o.m.: een fragment 

van een vocabularium in Hs. 1104 van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden, het al
fabetisch glossarium Trevirense U (Hs. 1128./2053) van de stadsbibliotheek te Trier 
(waarvan de publikatie door L. De Man in het vooruitzicht werd gesteld) en het 
He-eeuws fragment G.B. Kasten A, n" 43b van het Stadsarchief te Keulen. 

10. « Een Neder-Frankisch Glossarium », Taalkundigc Bijdragcn I (1877), 286-299. 
11. « Glossaire Flamand-Iatin du Xllle siecle ». Bulletin dc la Commission Royale 

d'Histoire de Belgiquc», 4" serie IX (1881), 196-208. 
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afgedrukt door A. Scheler (12). Het uitvoerig glossarium Bernense uit het 
perkamenten Hs. 641 van de stadsbibliotheek te Bern, dat dateert van 
het einde van dc 13c of het begin van dc 14c eeuw, werd in zijn gchcel 
uitgegeven door F. Buitenrust Hettema (13) ; hierbij werden echter de 
Mnl. explicamcnta voorop en de Latijnse lemmata achteraan gcplaatst. 
Een glossariumfragment dat met het opschrift Specimen scripturae Latinae 
et Germanicae Sec. XIII. ex fragmento Latino^Germanici voorkomt in 
het gedrukte werk Clavis Diplomatica van D.E. Baringius (Hannover. 
1754) werd uitgegeven door A. Beets (14). Enkele jaren later maakte F. 
Franck enkele uittreksels uit een klein, fragmentarisch glossarium bekend 
dat voorkomt in een Hs. dat te Keulen bewaard wordt (15) en dateert 
uit hct einde van de 15de of het begin van dc 16e eeuw. 

Naast deze algemene glossaria of fragmenten, waarin het aantal 
botanische termen klein is, zijn er ook een aantal «hcrbaria » d.i. syste
matische plantenglossaria. 

Uit het laat-vijftiendc-eeuwse handschrift Sloane 345, fols. 79-83r 
van het Britisch Museum te Londen hebben K. de Flou en Edw, Gaillard 
een plantenglossarium bekend gemaakt (16) voor zoverre de Latijnse 
lemmata er door een Mnl. vertaling gevolgd worden. Dit alfabetisch 
geordend glossarium, afkomstig uit Noordoostclijk Limburg, begint met 
Abrotanum. Absynthium en loopt door tot Ysopus en Yrcos. Hicrop vol-
gen nog acht woorden die met een A beginnen; in totaal zijn er 475 
lemmata. 

Een heel bijzondere plaats neemt dc lijst van plantennamen in die 
door de uitgave van J. Jacobs bij ons bekend werd (17). 

Het in dc laatste oorlog verloren geganc handschrift bcvond zich in 
Codex manuscripta Regiom 1783. fol. 63 van de bibhotheek te Kaliningrad 
(vroegcr Konigsberg). Dit perkamenten blad bevatte 101 Latijnse plant
namen en 84 Mnl. glossen, Merkwaardig dat het gaat om interlineaire 

12. « Olla patella. Vocabulaire latin versifi^, avec gloses latines et flamandes », Revue 
de rinstruction publique en Belgique XXVI (1883), 291-299 en 385-397. Ook als 
afzonderlijke uitgave (Gent, 1884). 

13. Hct Nedcrduits Glossarium van Bern (Bibl. van Mnl. Letterk., 43" Aflevering, 
Groningen, 1889). 

14. «Fragment van een Vocabularius», Ts . voor Ned. Taal- en Letterkunde JKI^J 
(1894), 77-83. 

15. «Mittelniederlandisches aus Koln », Ts. voor Ned, Taal- en Letterkunde XVII 
(1899), 282 e.v. 

16. Beschrijving van Middelnederlandschc en andere Handshriften die in Engeland 
bewaard worden (K.V.A. Gent, 1896), n" 52, pp. 221-238. 

17. «Over de Herkomst van het «Oudwestvlaamsch » Herbarium uit Konigsberg*, 
VMKA (1930). 189-209. 
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glossen. Ze dateren volgens M. Gysseling van rond 1225 en zijn afkom
stig uit het Brugse Vrije meer bepaald uit de streek van Aardenburg in 
Zeeuws Vlaanderen. 

Enkele jaren geleden, ten slotte, heeft W . F . Daems de enigc tot nog
toe bekende lijst van Mnl. Macerglossen bekend gemaakt : 87 Latijnse 
plantnamen, meestal met de interlineair toegevoegde Mnl. equivalenten, 
uit het 14de eeuwse MS Latin 6838 A. fol. 1 van de Bibliotheque natio
nal te Parijs (18). 

Samen met het reeds in een ander verband genoemde glossarium 
Trevirense III dat, zoals hierboven reeds gezegd werd, door L. De Man 
uitgegeven is, zijn er dus in totaal vier Mnl. plantenglossaria gedrukt. 
Met uitzondering van de interlinaire glossen uit het Hs. te Kaliningrad 
dateren ze alle uit de 14e of de I5e eeuw. 

Een vijfde, tot nogtoe onopgemerkt gebleven plantenglossarium dat 
hier voor het eerst wordt uitgegeven, komt voor in Hs 4260-63 van de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, fols 50r-51v. Het dateert, naar de 
schriftsoort te oordelen, van omstreeks 1350 en is, in zijn geheel genomen, 
alfabetisch geordend, alhoewel woorden die naar de betekenis samenho-
ren, dikwijls samen gegroepeerd zijn. In totaal zijn er 211 Latijnse lem
mata die bijna alle gevolgd worden door hun Mnl. equivalent. Veruit het 
grootste gedeelte van deze woorden zijn plantnamen doch ook enkele 
andere materia medica werden in de lijst opgenomen (alumen, argilla, 
atramentum nigrum, etc.). 

Het afwijken van de alfabetische volgorde, waarbij Latijnse synonie
men samen gegroepeerd staan, zal wel het gevolg zijn van het feit dat in 
het model dat de scribent overschreef, de Latijnse synoniem als eerste 
glosse op het lemma volgde, waarna pas de Mnl. term als tweede glosse 
voorkwam : 

b.v. caprifolium matersilue wewende 
De scribent plaatste het eerste en het tweede woord onder elkaar en 
schreef ernaast « wewende », dat met een streepje zowel met het eerste 
als met het tweede Latijnse woord verbonden werd (19). 

Dat de scribent een andere, gelijkaardige lijst gekopieerd heeft, blijkt 
ook uit het feit dat hij met dc namen der planten niet zeer vertrouwd 
blijkt gcweest te zijn : allerlei afschrijffouten zijn daardoor in zijn tekst 

18. «Die Mnl. Macerglossen in MS. 6838 A der Nationalen Bibliothck zu Parish, 
Janus Lni (1966), 17-29. 

19. Dergelijkc streepjes waardoor een Mnl. glosse verbonden is met twee of meer Lat. 
lemmata, komen veelvuldig voor, doch om typografische redenen werden ze in de 
hiemavolgende uitgave weggelaten. 
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geslopen, soms werden letters verkeerd gelezcn, weggelaten of van plaats 
verwisseld. 

De hiemavolgende lijst wordt zo getrouw mogelijk weergegeven, de 
in rubriek geschrcven letters worden vetjcs gedrukt; een paar storende 
foutcn worden verbeterd met opgave in voetnoot van de spelling van hct 
Hs., op een paar andere wordt in de aantekeningcn gewezen. Om het 
gcbruik tc vcrgemakkclijken wordt een alfabtisch geordende lijst van de 
Mnl. woorden toegevoegd, waarbij door een asterisk de aandacht wordt 
gevestigd op woorden die in het Mnl. Wdb. niet voorkomen. 

/ / . DE TEKST. 

(fol. 50r) Altca 
bismalua maior 

(fol. 50v) Euiscus malua 
Acantum 
Acedula acetosa 
Alumen 
Athanasia 
anacetum 
Argilla 
Apiu/n 
Arnoglossa 
Plantago maior 
Plantago minor 
Quinque naniia 
Achana 
Anetum 
Anagalitum 
Consolida maior 
Simplicum con filia 
Allium 
Acorus 
Anisium 
Absinsium 
Alone 
Amigdalum 
atramentum nigrum 
Atramentum veridum 
et album 
Artimesia 
Mater herbarum 

bismalua 
heims 
viscus 
zaet van netelen 
surkule 
aluun 
reyneuaen 
reyncuaen 
mergel. Icem. cley 
apie. eppe. markc 
weghebrede 

hontsribbe 

sop van sleen 
dille 

confclie 

loec 
gladie 
anijs 
alsene 

amandel 
atremcnt 
calemiin 

biuoet 
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Acetum 
Abrotanuw 
Scot worte 
Allelua 

ni.s 

Pannus cuculi 
Agrimonia 
Balcamus 
bombax 
balaustia 

borago 
buglossa 
baucia 
bastinaca 
betonica 
bugla 
bernix 
buxus 
bedegaer 
bedegorus 
beta 
branica 
caulis 
balsamita 
bardana 
lappa maior 
Inuersa 
Canfora 
Carcica 
ficus 
Cartanum 
Cardonomuwi 
Nasturcium 
Cenacio vel crcsso 
Caprifolium 
matersilua 
coctie 
papauer album 
Centauria 

asiin edic 
aueroene 

cucues loec 

agrifflonie 
balsame 
coctern 
bloem (20) vander pruumgarna 

ten 
borago 
ossentonge 
pastcrnakc 

betonie 
bugle dorginge 
vernix bernissie 
buxboem of paimboem 
eghelentier 

betecoel roems waerm(o)es 
coel 

hehghe 

docte 

camfer 
vighe 

sufraen van descn lande 

waterkerse 

wewende 

wit olizaet 

seiitorie 

20. bloem ; het Hs. heeft bloen. 
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Castorium 
Crassula maior 
Orpinum 
Cynamomuffl 
Canabus 

(fol. 51r) Ciminum 
Cornuceruinum 
Cauda equina 
Cartabrum 
Furfur 
Caput manachi 
Cirpus 
Calidonia 
yrundina 
Calamus 
arundo 
Calendula 
Cepa auium 
Cerfolium 
Ccruifolium 
Cinaglossa 
lingua canis 
Cerusum cerusa 

Colonquintina 
Diagridium 
Cocta 
Scamonia 
Daucus crcticus 
Diptaminus costum 
Edera terrcstris 
Goudware 
Edera malis 
Edera manimuta 
Volubissulus maior 
Elleborus 
Eruca 
Ebulus 
Ferrugo 
limatura ferri 
Fragraria 
Fumus terre 

beuers cul 
smerenworte 
orpiin 
caniel 
canep 
comiin 
hertshoern 
catten stert 

gruus 
papencruut 
swinen biesen 
acelwortel 

rict 

goutbloem 

kernel 

hontstonghe 

krieken of kersen 
a 

culle van p coning 

seamen ie 

wilt pastcrnakc 
peper worte 
drescne 

ertwclf 
wit clots 
kniedet 
niesccruut 
wit peper of mosterzaet 
ade(c) 
yservijl 

fresen 
grise conte 
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(fol. 

Fuligo salpensum 
Feniculus 
Fabaria 
Febris fuga 
Gariofih 
Genesta 
mirica 
Galanga 
Gommi arabicum 
Gariofilate 
Auancia 
Sana munda 
Pes leporinus 
Cortices 
Jus quiamus 
Cassilago 
Herba canicularis 
Ysopus 
Ypericum 
Herba sancti iohannis 
Yris 
Lilium celeste 
Juniperus 

a 
Lubri etc 
liquaricia 
linum 
lihum 
liuisticum 
lolium 
Mcnta 
margarita 
macis 
Morsus galline 
Ypia maior 

51v) Oxannis 
Millefolium 
Centifolium 
Olibanum thus 
orabus 

bitter 
veencoel 
bonghe 
matcrnc 
gariofels naghe(l) 
gheenst (21) broem 

gahgacn 
gomme van arabien 

groffliate 

scortse van pruumgarnaten 

bille of beilde 

ysope 
sinte ianscruut 

gladie 

gen(e)uerboem of goist 

tectike 
liquarisse 
vlas 
lely 
lauasche 
crocke 
mente 
paerle 
bloemen van muscatcn 
muer 

clcen wiroec 
gerwe 

wiroec 
witsen 

21. gheenst: het Hs. heeft gheents. 

124 



viscium 
Papirus 
pionia 
pinpinella 
parcitaria 
Curago 
Pel milui 
Herba roberti 
Arunnales 
Portulate 
Pesputi 
Pes colombinus 
Spernulla 
Timor, pipio 
Papauer 
Petrocillinum 
Panpinus 
Pinium 
Pumex 
Passuli 
PolipondiuOT 
Peruinca 
Rafanus 
Rubus 
Rampnus 
Sturtium 
Stringimen 
Morela 
Solatrum 
Malupina 
Sambucus 
Semperuiua 
Herba iouis 
Sponsa solis 
Dyonisia 
Ellitropia 
Intula 
Cicorca 
Solsequium 

groete biesen 
pionie 
pinpinelle 
roetsele 

crancbec 

orevac1 
portselenic 

duuelbete 

raancop 
pctcrccli 
winghe(r)tblat 
piinappel 
poems 
rosinen 
wilt varen 
wintworte 
merradec 
braem of doern 
stckcldoerne 
wilde coel 

nachtscade 

vledcr 
dondcrbaert (22) 

goutbloem 

22. dooderbaert t het Hs. heeft donderbraet. 



Sauiiia 
Saluia 
Saliua 
Sicer 
Saturcia 
Senecion 
Cardus benedictus 
Salix 
Trifolium 
Tilia 
Tela aranee 
Tarpus barbatus 
Herba liminaria 
Molena 
Tartarum 
Viola 
Virga pastoris 
vitrum 
vngula caballina 
verbena 
Thus masculi 
vinium 
vermicolion 
§ Zeduarium 
Zukarum 
zizania 

sauelboem 
saly 
spekcke(l) 
wiinberappelen 
colen 
sincium 

wilghe 
kcruel of claue 
linde 
coppen gaspen 
slaric 

wle cruut (23) 
wiinsteen 
fiolette 
wilde cardcn 
glas 
paerts hocue 
yserne 
werpont 
vermelioen 

zedewaer 
zuker 
crocke 

23. molena wlc cruut staat in het Hs. tussen tarpus b. en herba 1. 
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///. VERKLARENDE NOT AS. 

Ofschoon de meeste Middelnederlandse plantnamen uit deze lijst ook in andere Mnl. 
geschriften voorkomen, zijn er toch verscheidene die wij nergens anders aantroffen. Ook 
sommige van de Middeleeuwse-Latijnse namen zijn zeldzaam. De simplicia die hier ver-
noemd worden — voor het merendeel planten — zijn klassieke geneesmiddelen, die in 
de meeste herbaria en receptaria worden beschreven. 

Voor de identifikatie werden volgende werken geraadpleegd : 

Alphita : Een lijst van enkelvoudige geneesmiddelen opgesteld naar handschriften, die 
vooral te Parijs bewaard worden. Deze lijst werd voor het eerst gepubliceerd 
door Salvatore de Renzi in 1854 en is overgenomen door A. Tschrirch, Hand-
buch der Pharmakognosje, (Leipzig 1910). Zweite Abteilung. p. 639, 

Hs. I : Circa Instans handschrift XlVe eeuw. 
Hs. 2 : Bij instans handschrift XVe eeuw. 
M.i.d.: W . F . Daems, Boec van Medicinen in dietsche (Leiden, 1967). 
Herb. : L.]. Vandewiele, De Liber Magistri Aviccnne en de Herbariis (Brussel, 1965) 
H.i.d. : L-I. Vandewiele, « Den Herbarius in dyetsche », Biologisch Jaarboek Dodooaea, 

(1965), 419-5H. 
Farv. : R. de Farvacques, Medidna Pharmaceutica of Groote algemeene Schatkeuner der 

drogbereidende geneeskonst (Te Leiden, 1741). 
Mnl.r. : W . Braekman « De Middelnederlandse recepten in W . De Vreeses uitgave ». 

VetssL en McdedeL van de Kon. VL Academie voor Taal' en Letterkunde) 
(1965), 65-110. 

Dodoens: Cruydt-Boeck van Robertus Dodonaeus (Tot Leyden. 1618). 
Blanc. : Steph. Blancardi, Lexicon Medicum (Lovanii, 1754). 
Lem. : N. Lemery, Woordenboek of Algemeene verhandeling der Enkele Drogeryen (Te 

Rotterdam, 1743). 
O.s. : Den groten herbarius met al syn (igueren die Ortus sanitatis ghenaemt is. (Antwer-

pen, 1414). 

— Altea, bismalua, bismalua maior, heims, euiscus malua, viscus. 
Het gaat hier om Altaea officinalis L. Heemst. 
De Latijnse namen lijken gewoon, de meeste synoniemen komen voor in de Alphita-
lijst. 
Heims wijst op heemst ( in andere geschriften ook wel hoemst, humst, hoemsche. 
humsche e.a.). 

— Acantum, zaet van netelen. 
Alphita ; acantum, semen urticum, yerda. 
In Hs. 1 treffen we aan : Anagallidos dats netellen zacd van overmere comende of 
uten lande van cecilien. 
In de oude geneeskunde werden gebruikt: Urtica urens L. Kleine brandnetel, 
Urtica dioica L. Grote brandnetel en Urtica piluUfera L. Roomse brandneteL Hier 
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zal wel deze laatste bedoeld zijn, door Dioskorides beschreven als Urtica urens 
pilulas ferens. 

— Acedula acetosa, surkule. 
Acedula is een spellingvariant van acidula. 
Herb. : Acetosa dats surkele. 
Hs. 1 : Acidula dats zuric. 
Rumex acetosa L. Grote zurkel. 

— Alumen, aluun. 
Aluin. 

— Athanasia, reyneuaen, anacetum_ reyneuaen 
H.i.d. ; Reynvaen of athanasia 
Anacetum is blijkbaar schrijffout voor Tanacetum. 
Chrysanthcum vulgarc (L.) Bemh. Tanacctum vulg£ire L. Boerenwormkruid, reine-
vaar. 

— Argilla, mergel, leem, cley. 
Dus een verzamelnaam voor stoffen die klei bevatten. 

— Apium, apie, eppe, marke. 
Herb.: apium of marke of apie of eppe dats al eens. 
Het gaat hier dus over Apium graveoleas L, Selderie, eppe of een van de andere 
apiumsoorten, die bij de oude schrijvers als geneeskundig worden anngetroffen. 

— Arnoglossa, plantago maior, weghebrede. 
Herb. : Amaglossa of plantago dat es wegebrede. 
De vorm weghebrede komt veelvuldig voor. 
Plantago major L. Crrote weegbree. 

— Plantago minor, Quinque naruia, hontsribbe. 
Herb. : Quinque nervia dats hontsrebbe. 
Quinque naruia voor quinque nervia. 
Plantago lanceolata L. Smalle weegbree, hondsribbe. 

— Achana, sop van sleen. 
Hs. I : Acacia is zap van prumen agrestum. die wile sy niet rijp en sijn soe winmen 
die prumen ende ontrect hem bar zap ende droghet inder zonne. 
Alphita : acasia, acassia, achacia, acachia. 
Achana is dus blijkbaar een schrijffout voor achasia. 
Prttnas spinosa L. Slcedoom, sleepruim. 

— Anetum, dille. 
Anethum graveolens L. Dille. 

— Anagalitum, consolida maior, simplicum confilia, confelfe. 
Alphita : anagallis, anagalla, anagallica. consolida maior, 
Herb. : Consolida maior dats grote confilie. 
Simplicum schijnt wel een schrijffout te zijn voor simphitum. 
Symphytum officinale L. SmeerworteL 

— Allium, loec. 
Allium sativum L. Knoflook. 
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~ Acorus, gladie. 
Herb. ; achorus men sceldet gladie. 
Iris pseudacorus L. Gele lis. 

— Anisium, anijs. 
Anisum is meer gebruikelijk. 
Pimpinella anistim L. Anijs. 

— Absinsium, alone, alsene. 
Herb. : Abcincium dats alsene. 
Alone werd bij andere schrijvers niet teruggevonden. 
Artemisia absinthium L. Alsem. 

— Amigdalum, amandel. 
De vruchten van Amydalus pcrsica (L.) Batsch, Perzikboom. 

— Atramentum nigrum, atrement. 
Zwarte inkt Inkten kunnen, volgens Lem. genezende krachten hebben, volgens de 
natuur der stoffen die erin verwerkt zijn. 

— Atramentum veridum et album, calemiin. 
Wit kalcunijn, galmei, zinkspaat, zinkcarbonaat, het bekende pompholix of Nil album, 
volgens Lem. Witniet, in t Frans calamine blanche. 

— Artimesia, Mater herbarum, biuoet. 
Hs. 1 ; arthemesia dat is byvoed ende heyt byvoed ende heyt oec mater herbarum 
dats moeder der cruden. 
Artemisia vulgaris L. Bijvoet. 

— Acetum, asiin, edic. 
Azijn. 

— Abrotanum; scot worte, aueroene. 
Artemisia abrotanum L. Averon. 
Scot worte is in het Hoogduits bekend als schoszwurz (Grimm, Dt. Worterb.) 
Volgens Lonicerus. Krauterbuch (1577) heeft de plant abrotanum « ihren namen von 
dem grade aufschieszende Stengel ». 

— Allelua, pannus cuculi, cucues loec. 
O p het handschrift blijkt pannus verbeterd te zijn in pannis. 
Alphita : panis cuculi, alleluia, trifolium silvestrc. 
Oxalis acetosella L. Kaverzuring. 

^ Agrimonia, agrimonie. 

Agrimonia Eupatoria L. Agrimonie, leverkruid. 

^- Balcamus, balsame. 
Hs. 2 : Balsamus, balsem. Balsamus als som lude segghen is i boem of frutex dat 
waerre is want het en wasset nummer meere of hogher dan i cubitus omtrent babi-
lonien vindtmen inden velde. In somer tyt smytmen die twyghens een deel in nier 
niet to mael af. Daer na hanct men daer onder glazen pullen in welken men die 
zyghende gummi in ontfaet... die men noemt opobalsamum. Dat frutex heijt oec 
balsamum daer na snyt men der twyghe een deel af ende droghet sy ende die heyten 
xilo balsamum. Mer die vrucht diet draghet heyt carpobalsamum. 
Opopanax chironium (L.) Koch. Balsemboom. 
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~ Bombax, coctern. 
Lem. noemt Bombax officinarum xylon cotoneum, kattoenkruid, boomwoUekruid. 
Gossymium arboreum L. Katocnplant. 
Zou coctern, dat ik nergens aantrof, soms verband hebben met cottonier? 

— Balaustia, bloem vander pruumgarnaten. 
Dodoens: De blome van de Wilde oft Onvruchtbare granaten heet in Grieckx 
Balaustion... in de Apoteken oock Balaustium. 
De bloemen van Punica granatum L. Granaatboom. 

— Borago, borage. 
Herb. ; Borago dats bornagie. 
Borago offidnatis L. Bemagie. 

— Buglossa, ossentonge. 
H.i.d. ; ossentonghe oft buglossa of lingua bovis, 
Anchusa officinalis L. Osscntong. 

— Baucia, bastinaca, pasternake. 
Hs. 1 : Baucia of pistinaca dats pinsternake. 
Pastinaca sylvestris MiU. Wilde pastinaak, 
Bastinaca is zeldzaam voor pastinaca. 

— Betonica, betonie. 
Herb. : Betonica... es betonie in dietsch. 
Stachys officinalis (L.) Trevisan, Betonica officinalis L. Koortskruid, betonie. 

— Bugla, bugle, dorginge. 
Herb. : Buggla dats bugle ende cs doreginge. 
Ajuga reptans L. Zenegroen. 

— Bernix, vernix bernissie. 
Onder vernix wordt verstaan de gom uit de Juniperus communis L. Jenevcrboom. 
Bernix komt meer voor o.a. in de Alphita-lijst: Bernix. gumma juniperi, vernix. 
sandarax. Doch bernissie kon ik niet terugvinden. 

— Buxus, buxboom of paimboem 
Buxus sempervirens L. Palmboompje, buksboom. 

— Bedegaer, bedegorus, eghelentier. 
Hs. 2 ; Bedegar, eghelentier. 
Rosa canina L. Hondsroos e /o Rosa nibiginosa L. Egfelantier. 
Vroeger verstond men door bedegar meestal de galappel op de Rosa canina ; deze 
ontEtaLit door steken van de Rhodites mayri, doch werd voor een natuurlijke aanwas 
aangezien. 

~ Beta, betecoel, roems waermoes . 

Beta vulgaris L. var.flavcscens DC. Rode biet, Roomse biet. 
Waermoes wijst erop dat rode biet als groente wordt gebruikt Ook de Ortu.s 
sanitatis spreekt van kolen, pottagiecruit. 

— Breinica, caulis, coel. 
Als we aannemen dat branica schrijffout is voor brassica, dan is er geen twijfel 
mogelijk, dat het hier gaat om een of ander Brassica-soort. waarvan determinatie 
onmogelijk is bij gebrek aan nadere beschrijving. 
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Caulis wijst in dezelfde richting. Herb. . Cauleos dat siin coolen. 

— Balsamita, helighe. 
In Mnl. r. komt heleghe voor: ook in het Nederduit.s is do term bekend . 
Chrysanthemum balsamita L. Balsemwormkruid. 

— Bardana. lappa maior, inuersa, docte. 
Alphita geeft dezelfde synonymie : Bardana, lappa maior seu lappa inversa. 
Herb. : in het hoofdstuk over Lapacium bespreekt de verschillende soorten en zegt : 
Ende dander heet lapacium rotundum ende heeft brede bladere daer men botere in 
draecht. In het volgende hoofdstuk wordt deze soort behandeld onder de naam 
Lappa inversa dats boter docke. 

Docke of docte is een naam die aan verscheidene planten wordt gegeven, doch door 
de synonymie kunnen we besluiten tot Rumex aquaticus L. Rumex hydrolapathus 
Huds. Paardezuring. 

— Canfora, camfer. 
Oorspronkelijk was dit hct ingcdikte .sap van Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 
Kamferboom 

— Carica, ficus, vighe. 
De vrucht van Ficus carica L. Vijgeboom. 

— Cartanum, sufraen van desen lande. 
Alphita : Cartamum, crocus ortolanus, semen croci ortensis. 
Carthamus tinctorius L. Saffloer, bastaardsalfraan. 
Cartanum moet dus gelezen worden cartamum en sufraen zal een verschrijving zijn 
voor saffraen. 

— Cardomoraum, nasturcium, cenacio vel cresso. waterkers. 
Alphita : Nasturcium : cardamomum, cardamum, crisso, senatio. 
In de Ortus sanitatis is spraak van Kersse, Nasturcium latine, Cardamus grece. 
De Nasturcium aquaticum wordt er geheten bruyn kersse of waterkersse (bruyn = 
bron en niet bruin) en als synoniemen worden vernoemd : senacionum vel senacion 
vel apium ague vel cardamus agrestis. 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek-Waterkers. 

— Caprifolium, matersilua ,wewende. 
Alphita : caprifolium, matrisilvia. 
Herb. : Caprifolium of wedewinde. 

Dodoens : Memmekenscruydt of Geitenbladt: den Latijnsche naem Volucrum iiiaius 
oft Sylvae mater : oft als de apotekers seggen Caprifolium ende Matrisilvia. 
Lonicera caprifolium L. Tuinkampcrfoelie, memmekenskruid, tuingeitenblad, weeuw-
winde. 

— Coctie, papauer album, wit oUzaet. 
Herb. ; Papaver dats oele of olycruut... ende mancopijn ende dit .sact es van .2. 
manieren wit ende bruun. 
Papaver somniferum L. var. album DC. Slaapbol, heul. 

Coctie? Cocte of coecte ontmoetten we als synoniem van schoerlink (cicutn), Coniuni 
maculatum F.... doch in verb.Tud met papaver nooit eerder. 
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— Centauria, sentorie. 
Herb. : Centaurea dats santorie, der aerden galle. 
Centaurea centaurium L. Groot duizendguldenkruid e /o Cetttaurium minus Moench. 
Duizendguldenkruid. 

— Castorium, beuers cul. 
Bevcrgeil is het produkt uit perianale klieren van de bcver (castor); vroeger dacht 
men dat deze klieren de teelballen waren, vandaar beverscul. 

— Crassula maior. Orpinum, smerenworte, orpiin. 

Herb. : Crassula of orpijn es van .2. manieren groet ende deine Ende die groete 
seek men orpiin of crone cruut of roecelle of smerewortte. 
Sedum telephium L. ssp. maximum (L.) Pers. Groot vetgroen. 

— Cynamomum, caniel. 
Cinnamomum aromaticum Necs. Kaneel. 

— Canabus, canep. 
Herb. : Canabus dats canep. 
H.i.d. : Kemp of canapus of canabus. 
Cannabis sativa L. Hennep, kemp. 

— Ciminum, comiin. 
Uit de Ortus sanitatis leren we : Cainijn, comine, ciminum latine et grece; camijn 
autem arabice. 
Cuminum cyminum L. Komijn. 

— Cornuceruinum, hertshoern. 
Hertshoren. 

— Cauda equina, catten stert. 
Immer werdan beide benamingen. paardcstaart en kattestaart (Lem., Dodoens e.a.) 
samen gebruikt; heden nog, in de volksmond. voor Equisetum arvense L. Heermoes. 

— Cartabrum, furfur, gruus. 
Herb. : Cantabrum dats tarwen gruus. 
Hs. 1 : Cantabrum is weyten clyuwe of zemel (De Latijnse tekst: est autem 
cantabrum idem quod furfur tritici). 
Cartabrum is hoogstwaarschijnlijk schrijffout voor cantabrum. 

— Caput manachi, papencruut. 
Hier zal wel te lezen zijn Caput monachi. 
Alphita : Caput monachi, dens leonis. 
Mnl. r. ; papencrude, papencruut. 
Lim : Dens, leonis. Papenkruid, Paerdebloeme. Caput monachi omdat, na t afvallen 
van de bloemen dezer plante, zich eenigzins een nackt hoofd vertoont. 
Taraxacum officinale Moench. Paardebloem. 

— Cirpus, swinen bie.'ien. 
Mogelijks moet hier gelezen worden ciprus, cyperus. 

M.i.d. ; ciperius triangularis, biesen ende heeten peerts tanden (dens equinus). 
Vermoedelijk gaat het hier om Alpinia galanga (L.) Wildd. Galgant, grote galanga. 
Ook de Alphita-lijst geeft Cyperus babilonicus, galanga. 
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— Calidonia, yrundina, scelwortel. 
Lees : celidonia. 

Herb. : Celiodonia dats scellewort. 
Chelidonium majus L. Stinkende gouwe, ogenklaar, schelkruid, zwaluwkruid. 
Volgens Diokorides wordt de naam hirudinaria aan dit kruid gegeven, omdat het te 
voorschijn komt met de komst van de zwaluwen en verwelkt bij hun vertrek. Men 
zegt dat de rwaluwmoeders met dit kruid de blinde ogen genezen van hun jongen. 
Matthiolus verwerpt de etymologic als zou coelidonia komen van coeli donum, een 
gave van de hemel. Deze uitleg. zegt hij. berust op de onbekendheid met de Griekse 
taal (chelidoon = zwaluw). 

— Calamus, arundo, r iet 

Lem. ; Arundo palustris of calamus vulgaris en Arundo domestica of calamus cypri-

nus, in 't Nederduits riet. 

Determinatie is hier moeilijk, mogelijks gaat het om Aconi.s calamus L. Echte kalmus, 
welriekend lis ? 

— Calendula, cepa auilim, goutbloem. 
Herb.: Sponsa solis of elyotropia, cycorea, solsequium, dyonisia, intuba, calendula 
of goutbloemen bets al eens. 
Cichorium intybus L. Qkorei. 
Het mangelt niet aan zowel Latijnse als Middelnederlandse synoniemen voor cikorei. 
doch cepa avium vond ik in dit verband nergens terug. 

— Cerfolium, Ceruifolium, keruel. 
Herb. : Cerfolium dats kervel. 
Dodoens : De Latijnsche naem is Cerefolium oft/ als sommige liever hebben/ Cerofo-
lium. 

Cervifolium werd niet teruggevonden. 

Anthriscus cerefoliimi (L.) Hoffm. Kervel. 

' - Cinaglossa, lingua canis, hontstonghe. 
Hs. 1 : Lingua canis Dit is ghemene cruut ende heuet cleyne scarpe blade ghelike des 
honts tonghe. 
Cynoglossum officinale L. Hondstong. 

— Cerusum, cerusa, krieken of kersen. 
Hier ral wel cerasum, cerasa dienen gelezen, want cerusa is lets heel anders. 
Lem. : Cerasa sive cerasia in 't Fransch cerises, in 't Nederduitsch kersen... Daer 
zyn nog Kleene Wilde Zwarte Kersen die men in t Fransch Merises, in 't Neder
duitsch Krieken noemt. 

— Coloquintina. cuile van p^ coning. 
Het gaat hier ongetwijfeld om de vrucht van Citrillus colocynthis Schrad. Kolokwint. 
Coloquintida is meer gebruikelijk dan coloquintina. W a a r de Nederlandse syno
niem vandaan komt is mij niet bekend. 

— Diagridium. cocta, scamonia, scamenie. 
Diagridium is meestal bewerkte scammonium, doch ook soms synoniem van sca
monia, aldus Hs. 1 : scamonea ende dyagridij dat al een is. 
M.i.d. : mit cenre uncyen .scamenien. 
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Convolvulvus scammonia L. Purgeerwinde. 
Cocta moet bij scamonia gelezen worden : Scamonea cocta. zoals ook Alphita aan-
geeft als synoniem voor Diagridion. Dit wijst dus op de bereiding die men het 
scammoniurahars deed ondergaan. 

— Daucus creticus, wilt pasternake. 
O.s. wijdt een kapittel aan wilde mooren of wilde peen of wilde pasternaken ; 

daucus latine « ende sommighe meesteren noemen dese daucus creticus ». 

Athamanta cretensis L. Libanotis cretensis (L.) Scop. Kandische belwortel. 
^- Diptaminus, costum, peper worte. 

Diptaminus is vermoedelijk een schrijffout voor diptamnus. 
Herb. ; Dyptamnus dats peperworte. 

W a t costum hier beduidt is mij niet duidelijk. In Mnl. r. komt coste voor met 
verklaring kostus, kostwortel (Costus arabicus L.) Het Mnl. Wdb . geeft als verkla-
ring : wilde mariolei of majoraan (Origanum majorana L.). Ook de smalle wegbree 
(Plantago lanceolata L.) wordt wel eens costa geheten. G. Brodin identificeert de 
plant met (Chrysantheum balsamita L.). Dit alles brengt niet veel klaarheid. Volgens 
de synonymie hier zou costum dus ook diptamnus zijn. 
Dictamnus albus L. Dictamnus fraxinella Pers. Essenkruid, witte dictam, diptam. 

— Edera terrestris, goudware, dresene. 
Herb. : Edera terrestere dats dresene of goudeware. 
Glechoma hedcracea L. Nepcta hederacea (L.) Trev. Hondsdraf, onderhave, aardveil. 

— Edera malis, ertwelt. 
Mnl. r. : Eertveltlovere, crtvelt(lovere). ertivelt. 
Hedera helix L. Klimop. 

' - Edera manimuta, wit clots, Volubissulus maior, kniedet. 
? 

— Elleborus, nicsecruut. 
Er is witte elleborus : Veratrum album L. Witte niesworfel en zwarte elleborus : 
Helleborus niger L. Kerstroos. 
Opperduits niesckraut, Nederdt. nesewort. 

— Eruca, wit peper of mosterzaet. 
Herb. : Eruca dats hadrec. 
O.s. : wit mostaertcruit, eruca latine, hederick. 
Sinapis arvensis L. Hcrik, veldmosterd. 
Er bestaan veel volksnamen voor dit bekende onkruid. doch witte peper is zeer 

eigenaardig. 

— Ebulus, ade(c). 
Herb. : Ebulus dats adec. 
Sambucus ebulus L. Kruidvlier, hadik. 

— Ferrugo, limatura ferri, yservijl. 
Hs. 1 ; Farrugo dat siin sinderen of scellen die vanden yser vallen darment smedet. 
Sinderen of vanden hamcrslaghen. 
Hamerslag, ijzervijlsel. 
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— Fragaria, fresen. 
De vruchten van Fragaria vcsca L. Aardbei, woudaardbei. 
Fresen zal wel van fraises voortkomen. Mnl. W d b . : frese, aardbei. 

— Fumus terre, grise conte. 
Herb. : Fumus terre dats grisecom. 
Fumaria officinalis L. Duivenkervel. 
Griseconte ontmoeten we ook in Mnl. r. 

— Fuligo, salpensum, bitter. 
Fuligo is roct, schoorsteenroet dat zeer bitter van smaak is. 
Bitter wordt in Vlaanderen nog gezegd voor schoonsteenroet of het zwart dat aan 
de waterketel hanigt. 
Roet werd als geneesmiddel gebruikt «in zalven voor veroudert schurft; ook geeft 
men 't inwendig met anderen middclen tegen de stuipen »̂  aldus Johannes Schroder in 
Ontslote Kabinet der simplida of enkele drogeryen (Te Leiden 1741). p. 173. 

— Feniculus, veencoel. 
Foeniculum vulgare Mill. Venkel. 
Venkel wordt op zeer veel verschillende manieren geschrcven, alleen Hs. 1 heeft 
reeds; vencoele, vencoel, vencol, vencole. venkel. 

— Fabaria, bonghe. 
Blanc.: Telephium sive Crassula aut Fabaria. Smeer-wortel, hemelsleutel. 
Sedum telephium L. ssp fabaria (W.D.J. Koch) KirschL Hemelsleutel, vetgroen. 
Bonghe werd elders niet teruggevonden. 

— Febris fuga, materne. 
Alphita : Febrifuga : centaurea minor, matricaria. 
Blanc. ; Centaurium. Febrifuga & Fel terrae Latinis, Centauric, Duisend Gulden-kruid, 
Santorie, Aerd-gal. 
Centaurium minus Moench, Erj^hraea centaurium (L.) Pers. Duizend-guldenkruid. 
Materne zal wel in verband staan met matricaria. 

— Gariofili. gariofels naghe(l). 
Hs. 1 : Gariofili siin gariofels naghel. 
H.i.d. : Groffelnaghelen i. gariofili. 
De bloemknop van Eugenia caryophyllata Thunb. Kruidnagel. 

— Genesta, mirica, gheenst broem. 
Alphita : Genesta : mirica. 
Herb. : Genesta dats brem. 
O.s. : Brem of ghinst. 

Mnl. r . ; gheinst. 
Cytisus scoparius (L.) Link. Genista scoparia L. Heidebrem. 

—• Galanga, galigaen. 
Hs. 1 : galanga (ghalanghe) dat is galiga 
Mnl. r . : galigaen. 
De wortelstok van Alpinia offidnarum Hance, Galgant 

— Gommi arabicum, gomme van arabien. 
Het vanzelf verdikte gomachtig sap van onderscheiden soorten van het geslacht 
Acacia en meer bepaald van Acada Senegal Willd. 
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— Gariofilate, Auancia, Sana niundi. Pes Icporis. groffliate. 
Herb. : Gariofilate dats glorifilate. 

H.i.d. : Gariofilaet of gariofelcruyt of gariofilata of sanamundi of avancia of lapa 
gu dats al een. 
O.s. : Gariofilata oft Sanamunda oft Evanlica of Pes leporis oft Oculus leporis. 

M.i.d. (Sloane hs.) : gariofillaet of hasenvoet 
Geum urbanum L. Nagelkruid. 

— Cortices, scortse van pruumgarnaten. 
Het gaat hier over de schors van Punica granatum L. Granaatboom. 

^ Jus quiamus, cassilago, herba canicularis, bille of beilde. 
Hs. 1 ; Dit cruut heyt oec cassilago ende caniculata in dietsche heytet bille (bylle). 
Herb. : lusquiamus dats beelde of belseme. 
Mnl. r. : Beeldesaet en belle. 
Hyosdamus niger L. Bilzenkruid. 

— Ysopus, ysope. 
Hyssopus officinalis L. Hysop. 

— Ypericum, herba sancti iohannis, sinte ianscruut. 
Hypericum perforatum L. Hertshooi, Sint-Janskruid. 

— Yris, lilium celeste, gladie. 
Een of ander irissoort wordt hier bedoeld; dc namen worden door elkaar gebruikt. 

— Juniperus, gen(e)uerboom of goist. 
Hs. 1 ; luniperus dats ghurst. 
Juniperus communis L. Jenevcrbessenstruik. 

— Lubri^cte. tecticke. 
Dat het hier gaat over Lumbrici terestres, aardwormen, tettingen (Wvl.) is aan-
neemlijk, ofschoon de afkorting raadselachtig is. Misschien staat de a voor ci en heeft 
de scribent Lubricte willen verbeteren in Lubricite. 

— Liquaricia, liquarLsse. 
Blanc : Glycyrrhiza officinis Liquiritia dicitur en elders : Liquiritia dicitur Glycyrrhiza, 
sed potius dicercm esse ejus succum expressum & inspissatum, quoniam a liquore 
derivari videtur. 

W e mogen dus besluiten dat met liquiritia kan bedoeld worden : Glycyrrhiza glabra 
L. Zoethout, doch ook en bij voorkeur. de drop. 

~ Linum, vlas. 
Linum usitatissimum L. Vlas. 

— Lilium. lely. 
Een of ander geslacht \'an Lilium. 

— Liuisticum, lauasche. 
Dodoens : Lavesche of lavas. 

Levisticum officinale Koch, Ligusticum levisticum L. Lavas, lubbestok. 

~ Lolium, crocke. 

Hs. 1 : Lolium dats bolric die onder corne wast. 
Agrostemma githago L. Bolderik. 
Er heeft altijd verwarring geheerst tussen bolderik en dolik (zie verder Zizania) 
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en hier ook weer worden beide kruiden vernoemd met dezelfde Nederlandse naam 
crocke. W e kennen verscheidene planten die in het Vlaams krokke worden geheten, 
doch bolderik noch dolik worden aldus genoemd. 

— Menta. mente. 
Een of ander muntsoort. 

— Margarita, paerle. 
Blanc.: Margaritae, Perlae dictae. Paerel. 
Oesterpaarlen werden vroeger als geneesmiddel aangewend. 

— Macis, bloemen van muscaten. 
Foelie, de zaadrok van Myristica fragrans Houtt. Muskaatnoot. 
Voorheen dacht men dat foelie de bloemen van de muskaatnootboom waren; nochtans 
wist men in de XlVe eeuw reeds hoe de vork aan de steel zit; zo lezen we in Hs. 1 : 
Som lude segghen dat siin blomen der muscaten note Dat valsch is want die 
bloemen of sy vallen af of verwandellen indie vrucht Mar maces siin erhande scort-
sen diemen vint omtrent die muscaten noten dar die muscaten in onthouden In hare 
casule ghelike den bolster diemen vint omtrent die haselnote ( W a t goed gezien 
was!) 

— Morsus galline. ypia maior, muer. 
Alphita : Morsus gallina, yppia. 
O.s. : Muer of hoenderdarm Morsus galline latine. 
Dodoens: Het tweede ende het derde geslacht wordt Morsus Gallinae in 't Latijn 
of Hippia minor genaemt. 
Hippia minor werd het kruid ook genoemd door Valerius Cordus in zijn In Diosco-
ridem annotationes. 
Stellaria media Vill. Muur. 

— Oxannis, cleen wiroec. 
Hs 1 : men vindt oec cleynen wyroec diemen mannis heyt 
Er is mogelijks een verband met Manna thuris «welke in kleene zeer ronde en 
zuivere korrels uitgezocht is en de kleur van schoone Manna heeft» Lem; Oxannis 
is zeer waarschijnlijk een verschrijving voor Mannis. 

— Milefolium, centifolium. gerwe. 
H.i.d.: Garwe of dusent blat oft millefolium. 
Hs. 1 : dats gerwe in dietsche en verder: gherwe, garwe. 
Mnl. r. : gaerwe, ghaerwe, gherewe, gher(r)uwe. 
Nergens heb ik als synoniem centifolium aangetroffen. 
Achillae millefolium L. Duizendblad, garwe. 

— Olibanum. thus, wiroec. 
Hs. 1 : beschrijft de verschillende soorten wierook en zegt: dat claer wit ende dat 
groene datmen thus masculi heyt of olibanum. 
Wierook, een gomhars uit de bomen van het geslacht Boswellia. 

— Orabus, viscium, witsen. 
Orabus zal wel een schrijffout zijn voor orobus. 
Herb. : Orobium, vitssen. 
H.i.d.: Orobus dats vitzen. 
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O.K. : Vitseii ot vvicken, vicken Orobus latuii-. 
Witsen komt in Mnl. Wdb. alleen voor als vits(.hr. vit.se. 
Vida sativa L. Wikkc, tammc vitse. 

.— Papirus, groete biesen. 

Cyperus papyrus L. Papirus, inderdaad ecu hoogwassend rict (Bies zal hier synoniem 
zijn van riet). 

~ Pionia, pionie. 
Paeonia offidnalis L. Pioeu, pinksterroos. 

— Pinpinella, pinpinelle. 
H.i.d. : pinpinella oft pinpinelle. 
Pimpinella sa.xifraga L. Kleine pimpernel, klcinc stccnbreck. 

— Parcitaria. curago, roetsele. 
Parcitaria moet vermoedelijk paritaria gelezen worden. 
Hs. 1 : Paritaria is .i. cruut datmen oec vitreola noemct want het reynicht wel 
glasene vate . 
Herb. : Crassula of orpijn es van .2. manieren groet ende cleine Ende die groete 
scelt men orpiin of crone cruut of roecelle of !!merewortte. 
Parietaria erecta Mert et Koch. Glaskruid. 
Het synoniem curago is eigenaardig; in de Alphita-lijst komt currago voor. doch 
als synoniem van Persicaria. 

— Pel milui, herba roberti, arunnales, cranebec, orevael. 
Hs. 1 : Herba roberti dat is oervael (in marge: hanen.snavel). 
O.s. ; oeievaertsbeck of duivcnvoet. herba rubea, pes columbi vel herba roberti latine. 
Pes milvi komt voor in de Alphita-lijst doch zonder synoniem. Pes milvi (pel zal een 
schrijffout zijn) kunnen we vertalen als wouwvoet, immers Falco Milvus L, is de 
wouw, kiekendief, gier. 
Geranium robertianum L. Robcrtskruid, rode ooievaarsbek, kraanbek. 
Arrunales vond ik nergens terug. 

— Portulate. pesputi, portselenic. 
Pes pulli, dat we zouden kunnen vertalen als kippevoot, komt voor in de Alphita-lijst 
als synoniem van portulaca. zodat we mogen veronderstellcn dat pes puti een 
schrijffout is voor pes pulli. 
Herb. : Pertulaca of porcelcync. 
Portulaca olcracea (L.) sativa Haw. Tuinpostclcin. 

— Pes columbinus. spernulla, timor pipio, duuelbete. 
Herb. : Pes columbinus dat.<; duven voet. Dit wijst op Geranium rotudifolium L. 
Zachtc ooievaarsbek, Doch op een andere plaats Herb. : Duvels bete, tremorseke wat 
wijst op ScaHosa succi.sa L, Succisa pratensis Moench. Blauwe knoop, duivelsbeet. 
Het is moeilijk uit te maken welk van de twee kruiden hier bedoeld worden. 
Spernulla moet gelezen worden spergulla. Alphita : spergula = pes colombinus. 
W a t bedoeld wordt met timor pipio is mij niet bekend. 

— Papauer, mancop. 
Herb. : Papaver ende mancopijn siin al eens. 
O.s. ; Mancop. 
Papaver somniferum L. Slaapbol, heul. 
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— Petrocillinum, pcterceli. 
Herb. : Petrocilium dats petcrcclle. 
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Peterselic. 

— Paupinus, winghertblat. 
Alphita : Paupinis ; Folia vitis. 
Lem. ; De knoppen van den wyngaerd, dc leere blaedjes en klaeuwiertjes, die men in 
't Latyn Pampini seu Capreoli, en in 't Fransch Pampres noemt. 

— Pinium, piinappel. 
Herb. : Pines dat siin pijnapplcn. 
De vruchten van Pinus pinae L. Pijnboom. 

— Pumex, poems. 
Pumex is puimsteen. Poems niet in Mnl. W d b . 

— Passuli, rosinen. 
Herb. : Passuli of uveepassie dat siin rosinen. 
Gedroogde druiven, rozijnen of krcnten. 

— Polipondium. wilt varen. 
Polipondium 1. polipodium. 
Herb. : Polipodium dats wilt vaien. 
Polypodium vulgare L. Eikvaren, engelzoct. 

— Peruinca, wintworte. 
Vinca major L. Grote maagdepalm e /o Vinca minor L. Kleine maagdepalm. 
Wintworte wijst op winde, omdat dc rankcn zich aan alles vasthechten, het woord 
zelf vond ik nergens. 

— Rafanus, merradec. 
Herb. : Rafanus dats merradec. 
Armoracia rusticana Gaertn. Cochleari armoracia L. Mierikswortel, mcerradijs, le-
pelblad. 

— Rubus, braem of doern. 
Hs. 1 ; Rubus dats braem. 
Rutms fructicosus L. Bosbraam. 

Ook in Mnl. W d b . wordt dorn braamstruik genoemd. 
— Rampnus, stekeldoerne. 

Alphita : Rampnus fructus est spinosus sc. groseiller galicc. spina alba. 
Ribes grossularia L. Kruisbcs, stekelbes (Fr. groseillier fepineux). 

~ Sturtium. wilde coel. 
Hs. I : Strucium obstrucium dats roet coel die overplant is end'O heyt tauliculu;-; 
agrestis.. mabathematicon is siin zap. 
Vermoedelijk Brassica rapa var. campestris L. Wilde kool. 

— Stringimen, morela, solatrum, malupina, nachtscade. 
Malupina moet waarschijnlijk gelezen worden uvalupina. 

Hs. 1 : Strignum solatrum uva lupina ende morella dat is al een cruut ende heyt 
nachtscade. 
Herb. : Solatrum of stringimen of morella of uvalupina dats nachtscade. 
H.i.d. : Nachtscaye oft solatrum of strignum. 

Solanum nigrum L. zwarte naditschade, zwart bitterzoet. 
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— Sambucus, vledcr. 
Herb. : vlieder. 

Hs. 1 heeft naast vlieder ook vleder. 

Sambucus nigra L. Vlier. 

~ Semperuiua. dondcrbaert, herba iouis. 
Herba iovis kon ik nergens weervinden, wel barba jovis. 
Herb. : semperviva of barba jovis dats dondcrbaert. 
H.i.d.; Donderbaer, huysloeck, barba iovis, semper viva «also gheheeten want 
by altyt leeft of groen es ». 
Sempervivuffl tectorum L. Huislook, donderblad. 

— Sponsa solis, dyonisia. ellitropia, intula, cicorea, solsequium, goutbloem. 
Herb. ; Sponsa solis of elytropia, cycorea, solsequium, dyonisia. intuba, calendula 
of goutbloemen hets al eens: intula is een schrijffout voor intuba. 
Dezelfde synonymie komt terug in de Alphita-lijst en in Circa instans. 
Cichorium intybus L. Cikorei. 

— Sauina, sauelboem. 
Herb. : Savina dats die zavcl boem. 
H.i.d. : Savel boem of seven boem . 
Juniperus sabina L. Zevenboom, sevenboom. 

— Saluia, saly. 
Salvia officinalis L. Scilie. 

— Saliua, spekcke(l). 
Het moet niet verwonderen hier in deze lijst speeksel (saliva) te ontmoeten, want 
speeksel werd veel in bereiding van geneesmiddelen gebruikt o.a. om kwik te doden 
dw.z. kwik fijn te wrijven. Speeksel werd ook wel eens als geneesmiddel aangewend; 
nu nog spreekt men schertsend van moederkenszalf. 

— Sicer, wiinberappelen. 
7 

— Satureia, colen. 
Vermoedelijk korruptie voor saturion. cullcn. 
Herb.: Saturioen es .i. cruut dat 2 cullckine heeft M c men hetct oec tcsticulus 
saturionis. 
H.i.d. : Hasen cullcn of wolfs cullen of satyrion dats tcsticulus canis of testu 
cuius vulpis. 
Het gaat hier om de een of andere Orchis-soort; colen is wellicht tc lezen als co(l)len. 
een spellingvariant voor cullen. 

— Senecion, cardus benedictus, sincium. 
Hs. 1 : Igeron, senecion ende cardus benedictus dats in dietsche cruus wort of raelec. 
Cnicus benedictus L. Gezegende disteL 

— Salix, wilghe. 
Salix alba L. Schietwilg, witte wilg, knotwilg, zilvcrwitg. 

— Trifolium, keruel of clauer. 
Een of andere trifoliumsoort. klaver, wordt hier bedoeld. W a t kervel hiermee te zien 

heeft weet ik niet. 
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— Tilia, linde. 
De bloesems van Tilia platyphyllos Scop. Linde. 
Tilia doet hier verwonderlijk aan, want de meeste oude schrijvers vermelden deze 
niet, zelfs de Alphita-lijst niet. 

— Tela aranee, coppen gaspen. 
Hs. 1 : Tela aranea dats spinnen webbe. 
Vermoedelijk is coppen gaspen te lezen : coppen gaspen, waarbij de spelling van hct 
laatste woord een dialectische uitspraak weergeeft voor gespin. 

— Tarpus barbatus, molena. wle cruut, herba liminaria. slaric. 
Dit dient gecorrigeerd te worden : Tapsus barbaus, molena, w(o)lle cruut. herba 
linaria (of luminaria), slaric (? -onbekend). 
Alphita : Tapsus barbatus, herba luminaria, flosmus, molena. 
Hs. 1 ; Tapsus barbatus, flosmos, herba linaria dats in dietsche wolwort. 
Verbascum thapsus L. Toorts, koningskaars. 

— Tartarum, wiinsteen. 
Wijnsteen, kaliumbitatraat, dat zich aan de wandcn van wijnvaten necrzet. 

— Viola, fiolette. 
Een of andere Viola-soort. 
Mnl. Wdb. geeft bij Fiole : fielet, fiolette, violette, violet. 

— Virga pastoris, wilde carden. 
O.s. : Caerden emit Virga pastoris vel cardo fullonura latine. Dipseus grece. 
Dipsacus fuUonum L. Kaardendistel (en mogelijks andere kaardendistels). 

— Vitrum, glas. 
Hs. 1 : Vitrum dats glas. 
Glaspocder werd soms in zalven gebruikt. 

— Ungula caballina, paerts hoeue. 
Mnl. r. : Paerdshoeve, paertshoeve. 
Tussilago farfara L. Klein hoefblad. 

— Verbena, yserne. 
Herb . : Verbena dats yserne. 
Verbena offidnalis L. IJzerkruid, IJzerhard. 

— Thus masculi, werpont . 
Hs. 1 : Dat claer wit ende dat groene (wyroec) datmen thus masculi heyt of olibanum. 
Werpout of warpout of waerpout was colofonium dat vooraf gekookt werd, dus 
colofonium van de beste handelskwaliteit < al-kalbout .Arab.) Nochtans verwarde 
men dikwijls werpout met beste wierook, zoals de schrijver hier. Thus masculi is 
beste, grote wierook. 

— Vinium, vermicolion, vermelioen. 
Vermiljoen, dnnaber, mercurisulfide. 
Vinium moet minium gelezen worden. omdat er wel eens verwarring was tussen 
menie en vermiljoen (o.a. Dioskorides). 

~ Zeduarium, zedewaer. 
M.i.d. : Zedwarium, zedewaer. 
Curcuma zedoaria (Berg) Roxb. Wilde gember. 
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— Zukarum. zuker. 
Suiker. 

— Zizania, crocke. 
Herb. : Zizania of doleke die wast int coren. 
Lolium temulentum L. Dolik. 
Zie aanmerking bij Lolium. crocke, 

IV. ALFABETISCHE LIJST DER MNL. WOORDEN. 

Ade(c) Sir 
agrimonie* 50v 
alsene 50v 
aluun 50v 
amandel 50v 
anijs 50v 
apie 50v 
asiin 50v 
atrement 50v 
aueroene 50v 

Balsame 50v 
beilde 51r 
bernissie* 50v 
betecoel*50v 
betonie 50v 
beuerscul 50v 
biesen (groete -
bille* 51r 
bitter* 51 r 
biuoet 50v 
bonghe* 51r 
borage 50v 
braem 51v 
broem 51 r 
bugle* 50v 
buxboem* 50v 

-) 51v 

clots (wits — ) * 51r 
coctern* 50v 
coel 50v 
coel (wilde —) 51v 
colen 51V 
comiin 51r 
confelie 50v 
coppen gaspen* 51v 
cranebec* 51v 
crocke 51r-v 
cucues loec* 50v 

Dille 50v 
docte* 50V 
doern 51v 
donderbaert 51 v 
dorginge 50v 
dresene 51r 
duuelbete* 51 v 

Edic 50 V 
eghelentier 50v 
eppe 50v 
ertwelt 51 r 

Fiolette 51V 
fresen 51 r 

Calemiin 50 v 
camfer 50v 
canep 50v 
caniel 50v 
carden (wilde —) 
catten stert 51r 
clauer 51v 
cley 50v 

51v 

Galigaen 51 r 
gariofels naghe(l) 5!r 
gen(e)uerboem 5Ir 
gerwe 51 v 
gheenst 51 r 
gladie* 50v, 51 r 
glas 51v 
goist* 51 r 
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gomme van arabien Sir 
goutbloem Slr-v 
goudware* Sir 
groffliate* 51 r 
gruus Sir 

Heims SOv 
helighe* SOv 
hertshoern Sir 
hertstonghe 51r 
hontsribbe SOv 

Kersen Sir 
keruel 51r-v 
kniedet* Sir 
krieken Sir 

Lauasche* 
leem SOv 
lely Sir 
hnde Slv 
liquarisse* 
loec SOv 

Sir 

Sir 

Mancop Slv 
marke SOv 
materne* Sir 
mente Sir 
mergel SOv 
merradic Slv 
mosterzaet Sir 
muer* Sir 
muscaten (bloemen van -~) Sir 

Nachtscade Slv 
netelen (zaet van —) SOv 
niesecruut* Sir 

Olizaet (wit —) SOv 
orevael* Slv 
orpiin SOv 
ossentonge SOv 

Paerle 51r 
paerts hoeue* Slv 
paimboem SOv 

papencruut Sir 
pasternake SOv -
pasternake (wilt) Sir '' • • 
peper (wit —) Sir 
peper worte* Sir 
peterceli Slv 
piinappel Slv 
pinpinelle Slv 
pionie* Slv 
poems* Slv 
portselenie* Slv 
p^coning* (culle van .—) Sir 
pruumgarnaten (bloem vander —) SOv; 

(scortse van —) 51 r 

Reyneuaen SOv 
riet Sir 
roetsele* Sir 
rosinen Slv 

Saly Slv 
sauelbloem Slv 
scamenie Sir 
scelwortel Sir 
scot worte* SOv 
sentorie SOv 
slaric* Slv 
sleen (sop van —) SOv 
-Sincium Slv 
sinte ianscruut Sir 
smerenworte SOv 
spekcke(l) S lv 
stekeldoerne S lv 
sufraen van desen lande SOv 
surkule SOv 
swinen biesen* Sir 

Tectike* Sir 

Varen (wilt — 
veencoel Sir 
vermelioen Slv 
vernix* SOv 
vighe SOv 
vlas Sir 
vleder Slv 

) Slv 
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Waerm(o)es (roems —) 
waterkerse SOv 
weghebrede SOv 
werpont* Slv 
wewende* SOv 
wiinsteen Slv 
wilghe Slv 
winberappelen* 51 v 
winghe(r)tb!at* Slv 
wintworte* Slv 
wiroec 51 v 

wiroec (cleen '—) Slv 
witsen* Slv 
wle cruut Slv 

Yserne Slv 
yservijl Sir 
ysope Sir 

Zederwaer Slv 
zuker Slv 
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