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In het jaar 1348 brak over Europa een hcvige pestepidemie uit die 
zich in de daaropvolgende jaren van het ene land naar het andere vcr-
plaatste en overal duizenden slachtoffers maakte. De verschrikkelijke 
plaag waaraan — als we de bekende Franse kroniekschrijver Froissart 
mogen geloven — «la tierce du monde mourut», veroorzaakte naar schat-
ting in West-Europa alleen, de dood van 25 miljocn mensen (1). 

De «zwarte dood» bereikte de Nederlanden in het jaar 1349 en ook 
hier vielen talloze slachtoffers. Van het midden van dc XlVe ceuw 
tot het midden van de XVIIe eeuw was de pest trouwens in Europa een 
steeds opnieuw opduikendc plaag die met grotere of kleinere opflakke-
ringen bijna steeds en overal oorlogen en de ermee gepaard gaande 
elLende en hongersnood vergezelde. Een bondig overzicht van enkclc 
voorname data laat toe te zien hoe ook in de Nederlanden de pest tot 
de geregeld opduikende verschijnselen behoort. In 1357 werd vooral Bra
bant gcteisterd ; het volgende jaar kwam Vlaanderen aan dc bcurt en 
in 1367 hadden beide gewesten eronder te hjden. In 1385 was cr een 
nieuwe opfiakkering in Vlaanderen, in 1394-1396 gevolgd door een zeer 
hevige epidemic. 

De vijftiende eeuw bcgint met «pestilentiale» ziektcn : in 1400 in 
Vlaanderen en Friesland, vier jaar later vooral in de steden Brugge, 
Antwerpen en leper. In 1409 komt gans Vlaanderen aan de beurt en 
het daaropvolgende jaar is het vooral de omgcving van BrusscI die 
niet alleen met de pest maar ook met een ermee samenvallende muizen-
plaag af te rekenen krijgt. In 1429 duikt de pest weer in Vlaanderen 
op, negen jaar later gevolgd door een nieuwe golf die ditmaal ook Noord-
Frankrijk teisterde en met hongersnood gepaard ging. Het midden van 
de eeuw brengt een periode van verademing waarna dan echtcr in het 
laatste kwart van dc eeuw sterkc opflakkerlngcn te noteren zijn. In 1474 
krijgt de kuststreek, vooral Cassel en omgeving, het hevig te verdurcn. 
Naarmate de eeuw vordert nemen de aanvallen van de plaag in hevig-

1. G. Sticker, Die Pest (I. Teil: Die Gcschichte dcr Pest). (Giessen, 1908), pp. 74-97. 
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heid toe : in 1487-1489 worden de Nederlanden in hun geheel getroffen 
en moeten de steden Brugge, leper en Rijsel een zware tol aan mensen-
levens betalen (2). Een nieuwe opfiakkering in 1496 en 1498 maakt ook 
weer te Rijsel bijzonder veel slachtoffers. 

Deze herhaalde catastrofen hebben in alle landen van Europa het 
ontstaan gegeven aan een ware vloed van geschriften waarin — zowel in 
het Latijn als in de verscheidcne volkstalen •— gehandeld wordt over de 
oorzaken en de verspreiding van de gevreesde plaag, doch waarin be-
grijpelijkerwijze vooral grote aandacht geschonken werd aan de midde-
len om zich ervoor te vrijwaren of, indien men reeds aangetast zou zijn, 
zich ervan te genezen. 

De bekende specialist op het gebicd van de historische geneeskunde, 
wijlen Karl Sudhoff, heeft bij het begin van deze eeuw, in een twintigtal 
bijdragen (3) uit alle landen van Europa niet minder dan 288 traktaten 
verzameld die alle gedateerd zijn tussen 1348 en 1500. In deze indruk-
wekkende reeks komen uit «Niederdeutschland, einschliesslich der Nie-
derlande», zestien Latijnse en tien Duitse teksten voor. Opmerkelijk is 
hierbij dat in Sudhoffs verzameling geen enkele Middelnederlandse tckst 
te vinden is. De enige naam die enigszins aan onze gewesten herinnert 
is Bartholomeus van Brugge, een Vlaams scholasticus uit de eerste helft 
van de XlVe eeuw. De tekst van deze Bartholomeus die door Sudhoff 
vermeld wordt, is echter niet alleen zeer kort maar tevens in het Latijn 
gesteld (4). 

Uit Sudhoffs verzameling krijgt men dan ook de indruk dat dc 
Nederlanden, die nochtans gelegen zijn te midden van landen die met 
een hele reeks geschriften in de collectie vertegenwoordigd zijn, geen 
enkel aandeel zouden gehad hebben aan dcze pcstliteratuur, ten minste 
wat traktaten in de volkstaal betreft. Dit zou des te verwonderlijker zijn 
daar onze streken niet alleen — zoals hierboven reeds werd besproken — 
herhaaldelijk door de «zwarte dood» gcteisterd werden, doch tevens kun-
nen bog en op een hele reeks pestboekjes die vooral te Antwerpen gcdrukt 

2. A. Faidherbe, «Aperi;u chronologiquc des principalcs Epidemes dc la Flaiidre 
S00-1800», Janus II (1897-98). 49-56. 

3. K. Sudhoff, «Pestschriften aus den ersten 150 Jahrcn nach der Epidemic des 
«Schwarzen Todes» 1348», Archiv f. Gesch. der Med. IV (1911), 191-222; 389-425; 
V (1912), 36-87; 332-336, enz. De laatste bijdragc in deze reeks verschcen in deel 
XVII (1925). 

4. K. Sudhoff, Op. Cit„ V (1912). 39-41. 
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werden (5). Ook is uit de opzoekingen van Dr. Van Schevenstccn 
duidelijk gebleken dat in vele steden van de Nederlanden verordeningen 
met gezondheidsvoorschriften werden uitgevaardigd om de epidemieen 
te bestrijden (6). Voor zover mij bekend, werd echter tot heden slechts 
een enkel pesttraktaat uit Mnl. handschriften uitgegeven (7). Het is dan 
ook niet van belang ontbloot hier te wijzen op twee andere Mnl. trak
taten die een lacune in Sudhoffs verzameling vullen en een verrijking 
betekenen voor de geschiedenis van de gebruiken in onze gewesten in 
tijden van «pestilencie». Deze twee traktaten komen voor in twee Mnl. 
handschriften, doch slechts een ervan heeft de vollcdige tekst overge-
leverd. 

Het begin van het eerste traktaat komt voor op dc laatste bewaardc 
folio's van het Hs. n"4 van de Norbertijner Abdij van 't P'ark te Hever-
lee bij Leuven. Dit papieren handschrift bestaat uit verscheidcne delen. 
Het eerste, in gotisch boekschrift van de vijfiende eeuw geschreven, is 
sterk geschonden en bclangrijke gedeelten zijn verloren gegaan. In dit 
gcdeelte van het handschrift — dat volledig in het Mnl. geschreven is .— 
komen voor : een medisch vademecum, een versic van het Antidotariurn 
Nicola'i (&), en op het cinde (fols. S8'-89''), zoals gezegd, ook het eer
ste der hier uitgegeven pesttraktaten tot het einde van het eerste «capit-
tel». Wellicht bevatte dit handschrift oorspronkelijk de vollcdige teksten 
van de twee pesttraktaten (9), doch de bladen die eens op fol. 89'' volgden, 
zijn verloren gegaan. Het tekstfragment in dit Park-Hs. wordt onderaan 
de bladzijde gcdrukt doch de hiernavolgende uitgave is gcbaseerd op het 
handschrift dat de vollcdige tekst bewaard heeft. 

Dit handschrift, waarin de twee vollcdige pesttraktaten zich samen 
met enkele losse recepten tegen dezelfdc plaag bcvinden, dateert uit de 

5. A.F.C. Van Schevcnsteen, Les Traites dc Pestilence publics a Anvers (Antwerpen, 
1931). 

6. A.F.C. Van Schevensteen, Documents pour servir a I'cfude des maladies pcstilcn-
tielles dans le Marquisat d'Anvcrs jusqu'a la chute dc TAnc'ien Regime (Bmssel, 
(1932), 2 din. 

7. Uit een Hs. in het British Museum te Louden: Ms. Additional 4897, fols 13''-14'', 
uitgegeven in Studlen zur Gcschichte dcr Mcdizin VIII (1915). 196 e.v. Het traktaat 
is getiteld : «die Icttere die des ouerste keyscrs medecijn ouersendeden Joncfr. van 
pleu...». 

8. W . Braekman und G. Keil, «Funf mittelnicderlandischc Uebcrsetzungcn des An
tidotariurn Nicolai ». Sudhoffs Archiv (tei perse). 

9. Fol. 75 bevindt zich niet meer op zijn oorspronkelijke plaats. Wellicht behoort de 
tekst die erop voorkomt cveneens tot het pesttraktaat. W e geven hem in een aan-
hangsel. 
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tweede helft van de vijftiende eeuw en bevindt zich nu in het British 
Museum te Londen : Hs. Sloane 68. Dit papieren Hs. bestaat uit 67 bladen 
van 222-150 mm en bevat naast een Thesaurus pauperum (fols 1-50^), 
een lijst van medicamenten en kruiden die met goed gevolg andere, 
duurdere of zeldzamerc materia medica kunnen vervangen : «Dcse cruden 
die hier na volghen hebben die name quip pro quo dats te segghen als 
man dat cruit niet hebben en mach so mach men nemen aldas...» (fols. 
51-54'). Als derde deel volgt hierna in het Hs. een urinetraktaat met 
het Incipit: «de Vrinis. So wie die wille bczien vrinc...» (fols. 55-57'^) 
(10). De overblijvende bladen (fols. 58-67''') bevatten een hele reeks 
recepten van allerlei aard en ook dc twee pesttraktaten die hier naar dit 
handschrift samen met enkele recepten tegen de pest (11) uitgegeven 
worden. 

Een beroemde verhandeling over de pest die ook op dc Mnl. trak
taten haar invloed heeft laten gelden, werd door de Parijse Faculteit 
voor Geneeskunde op verzoek van de Franse koning opgesteld, na dc 
hcvige pestepidemie van 1348. Dcze verhandeling : Tractatus de Epydi-
mia, sive compendium per magistros de Collegia Pacultatis medicomm 
Parisiensis ordinatum (12), uitgaande van een grote autoriteit op medisch 
gebicd, genoot weldra een zeer grote bekendheid, niet alleen in de tweede 
helft van de veertiende eeuw maar ook nog eeuwen later. 

De onbekende schrijver van de Mnl. traktaten heeft zich ook als 
kind van zijn tijd duidelijk op deze Parijse consultatic gcinspireerd. 
Het mag hem echter als een verdienstc worden aangerekend dat hij een 
zekere zelfstandigheid wist te bewaren en zich op bepaalde detailpuntcn 
zelfs distancicert van het beroemde Parijse geschrift (13). Het Tractatus 
de Epijdimia bestaat uit twee delen : het eerste. verder verdeeld in drie 
hoofdstukken. behandelt achtereenvolgens de nlgemene en verwijderde 
oorzaken van de pest, de bijzondere en nabije oorzaken en cindigt met 
de bespreking van de middelen ter voorspelling en de beschrijving van 
de symptonen. Uit dit eerste deel heeft dc Mnl. tekst zogoed als niets 
overgenomen. Het tweede deel. gewijd aan de preventieve en curatieve 

10. Vgl, W . Braekman und G. Keil. «Die 'Vlaarasche leringe van orinen' in einer nieder-
frankischen Fassung des 14. Jahrhunderts». Niederdeutsche Mitteilungen XXIV 
(1968), 75-125. 

11. Enkele andere recepten op fols. 64 en 65 worden hier niet opgenomen. 
12. O.m. uitgegeven door H.E. Rebouis, Etude historique ct critique sur la pcsfe (Parijs, 

1888). 
13. Zie verder. bij de aantekeningen. 
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middelen, bestaat uit twee onderdelen : het eerste, dat over dc preventie
ve middelen handelt, telt 4 hoofdstukken : 
1. over de keuze van de lucht en de luchtreiniging. 
2. lichaamsbcwcging en badcn. 
3. spijzen en dranken. 
4. belang van slapcn en waken. 

In de Mnl. traktaatjes blijft hoofdstuk 2 volledig buiten beschouwing 
en van de overige dric hoofdstukken worden slechts klcine fragmenten 
benut. 

Het tweede onderdeel, dat de curatieve middelen tegen de pest 
behandelt, bestaat uit drie hoofdstukken : 
1. algemcne remedies. 
2. bijzondere remedies. 
3. tegengiftcn. 

Het is vooral bij deze drie hoofdstukken dat de Mnl. teksten aanleu-
nen, alhocwel ook hier slechts enkele fragmenten woordelijk vertaald 
worden. 

Het eerste Mnl. traktaat bcgint met de opsomming van de autoritei-
ten waarop de uiteenzetting gesteund is : Hippocrates, Galenus, Aviccnna, 
Rhazes en de «meesters van Parijs ende van Montpclliers*. Na eraan 
herinnerd te hebben •— een typisch Middelecuws gcbruik — dat dc «alre 
meeste medicine* erin bestaat «dc ziele (te) zuucrne van venync der 
sonden*, bcgint de eigenlijke uiteenzetting, die verdeeld is in twee hoofd
stukken, het eerste preventief, het tweede curatief. Steeds wordt de na-
druk gelegd op de gewildc eenvoud en bondigheid van dc uiteenzetting 
daar ze bedoeld is «den lekcn volke». 

Als voorbehocdende maatregclen zai men «wachtcn ieghen de quade 
lucht», matig etcn en drinken en geregeld aderlatcn. Bij het opsommen 
van de kruiden en prcparaten die een hcilzamc werking uitoefenen, bc-
perkt de schrijver zich tot de drie «beste ende mccst gheoufende medi-
cinen» : bolus armenicus, triakel en piilen aloes. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de curatieve middelen in vier pun-
ten : aderlatcn, «conforteiren» van het hart, spijs en drank en pleisters 
om op dc npostemen te leggen. Bij dit laatste punt worden ook enkele 
volksmiddelcn vermeld, doch het valt op hoe voorzichtig en zelfs scep-
tisch de schrijver ingesteld is tegen alles wat hij wel vindt «bcscrciucn in 
medicinen», doch niet zelf beproefd heeft. 

Naar middelccuwse traditic is het God die, bij het begin en op het 
einde van het traktaat, vermeld wordt als de eerste en de laatste bron van 
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heil, zondcr wiens goedvinden, «gods gracie», geen menselijke middelen 
kunnen baten. 

Na acht losse recepten, volgt dan een tweede, korter traktaat, dat 
de indruk geeft slechts uit enkele losse fragmenten samengesteld te zijn. 
De afgerondheid van het eerste traktaat vinden we hier niet terug, al
hocwel we eveneens duidelijk een indeling in voorbehocdende en in cu
ratieve middelen kunnen onderscheiden. Na dit traktaat volgen weer en
kele losse recepten. 

De tekst die hierna volgt, wordt diplomatisch uitgegeven; de opgc-
lostc afkortingen worden in de Mnl. delen cursief gedrukt, in dc Latijnse 
fragmenten echter niet aangeduid. De boven de regel toegevoegdc letters 
of woorden worden tussen < > geplaatst. De versie uit het Park-hand-
schrift wordt onderaan op dc bladzijden ter vergelijking toegevoegd. 

** 
• 

{fol. 60') Jeghen de haestichghe doct dats ieghen de zicchcit die 
men heet epidemic of pestilcncie. 

So hebben onse meesters van medicincn Ypocras (1), Galienus (2), 
Auiccnna (3) encfe Rasis (4) ghescrciuen menichghe ghewarichghe me
dicine diese conste orboren (5) na den rcchten aert van medicincn. 
Omme tleekc vole niet en weet dese ghewarichghe medicine, zo ghclovcn 
zy in mencghe onghewarichghe medicincn, die houde quenen (6) ende 
houde verdoortaerst (7) enc?c raders ghedromt ende ghevysicrt (8) heb
ben, ende met al sullcer medicincn es menich menschc ter doot broocht. 
Hier omme willic, ter cere gods ende om tprofijt des ghons diere na willcn 
werken, cont doen den volke de ghcwarighc medicincn ieghen dc voor-
sci'cfe siccheid na der lere van den meesters ende ooc van den voorscide 
meesters van Parijs enc/e van Montpelliers (9) ende niet nacr myn hooft 
noch na myn goed dynken. 

(fol. 88') Cl Nu willcn wy Icron end nu merckt die guide lere tcghen die 
hacstclickc doct dat is tegen die pcstclencie hebben al ons meysters van medicineo 
bescrcuen. Als ypocras Auiccnna end Galienus die mennighe gewaer mcdccine dcr 
leren besighen nae den rechten ar[ t] van medecinen 

C Hyr wyl ick te gocts crcn end dcr gender dierc nae werken wyllen cont docn 
vanden welken die gewaereghe medecinc tegen dese voers. siecte nae die lere vandcn 
voers. tncisters End ock vandcu mcistcen van monpelier end van parijs end nyet wt 
mynen hoefdc end mynen goet dunckcn In den irsten salmen alien gueden menschen die 
hem koren aen dye medccine der sclen End alsoe bereyden dat hy der steruen Dese 
medecine bewart ziele end lief W a n t die wile comt die sieckeit des menschen om der son-
dercn wille Als ons wal scghet dat decretacl Hir omnc ist dat die aire hoechste medicine 
datmcn die selc suuert van harer venynnc der sondcn 
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Aller eerst dan zo zal elc goed kerstin hem voughen na der ordinanse 
(10) van der helegher kerken an der medicincn dcr sielcn enc/e hem also 
bereden (11) dat hy dar (12) steruen. Deise medicine verwaert ziele 
ende lyf want dicwile commen ziecheiden in den lichame omme dcr sondcn 
wille also ons seighet <dc> decretael (13). Hier omme cist dc aire mees
te medicine dat men de ziele zuuere van venyne der sondcn. Ende daer 
na zal men den lichame suuercn van den venyne der quaden humoren 
encfe des quacts sbloets na der manieren die hier na volghendc ghescrci
uen syn, want niet oorboorleic es grote subtylheit van medicincn te scri-
uene den lekcn volke. Hier omme hebbic corte pointen ende ronde Icren 
den lekcn folke ghescrciuen encfe die hebbic begreipen in tween capitclen 
want de medicincn ieghen de vorsei'cfe siechcit na der lere van den voor
scide meesters es twee vaude. Decrste medicine leert hoe men de men
sche wachten zal dat hy in de voorseicfe siecheide (/of. 60^') niet ne valle 
enofe hier of zal weisen dat eerste capitel. Dander medicine die leert als 
men in de ziecheit gheuallen es wat men doen zal encfe hier af eis tander 
capitel. 

Teerste capitel leert in medicincn hoe hem die mensche zal wachten 
dat hy niet en valle in de voorseicfe zieche/t ende dit wachten es menich-
gherande, maer ic wille corte lere daer af scriuen. 

In teerste zal hem die mensche wachten ieghen de quade lucht. Encfe 
zonderlynghe voor de zonne encfe na der zonne (14) encfe als die lucht 
niet claer es, so zal men bliuen in thuus als men meest mach encfe maken 

(fol. 88'") End daer nae salmen suucren den lichame van venynder quaden humoren 
end des quats bloets als hier nae volghen gescreuen den leyken lieden. Hir omme 
heb ick corte ponte ende reede lere den volke gescreuen End dat heb ick gegrepen 
in iij. capittulen want die medicine tegen die voers. siechcit nae der leren des voers. 
meysters is .ij. hande. 

Die eyn lere der medecine hoe hem die mensche wachten sal dat hey in die voers. 
siecheit niet en valle End hir af sal wesen dat irste capittel. Dat ander capittel van 
medecinen is watmen doen sal alsmen indie voers. siecheit geuallen is by quaden wach
ten End hir aff sal syn dat ander capittel 

<i Dat irste capittel Dat irste capittel end die irste medecine leert hoe men die 
mensche wachten sal dat hy in die voers. siecheit niet en valle. End dit wachten is 
mannichcrhnnde Mer ick wyl corte lere daer aff scryuen Inden irsten sal hem die 
mensche wachten voer quadc locht end sonderlinghe vocr dcr sonncn end nae der sonncn 
End als die locht nyet daer en is soe salmen blyuen int buys soc men meist mach End 
goet vier van eyken coclen int mydden thuys End men sal wten huse nyet gaen nuch-
tcren end ock is goet datmen ete .ij. hasel noten of .ij. amandclen Voert salmen voer 
die quade locht rieckcn eyn spongic myt essick end myt rose water End alst cout 
weder is soe salmen rieckcn ca-storicn of pomum ambre 
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goet vier van ekinne colen of van herba iuniperi (15) in den middcl van 
den huse (16) encfe men zal uten huse niet gaen; nuchterne danne cist 
goet gheiten twee aselnoten of twe amandclen. Voort zal men ieghen 
de quadc lucht rieken als het heet wcider es ene sponse ghenet in wyn 
aysile encfe in rose water. Encfe alst cout weidcr es, so zalmen rieken 
beuersiin (17) of pommer ambre (18). 

Voort so sal hem die mensche v.achte/j van alrande gerouuer spy-
sen ende onghesondcr encfe diere ghclike van dranke, encfe van oucr ate 
encfe van ouer dranke (19), encfe (20) ooc van onghere encfe ooc van 
doerste. Men zal dan houden een goed middcl in spisen encfe in dranke 
als men best can. Men zal gheen dranc no spise beseghen daer seem toe 
es (21). Voort so sal men besighen in alien spisen, cist visch of vleesch, 
sause ghemaect van sofferane (22) encfe van canel poudere (23) encfe 
met goeden witten wine ghedect (24). Deise sause prysen sere onse 
meesters van medicincn. 

Voort zullen alle menschen dient niet verboden es in medicincn, laten 
ter adere alle maenschinen eene waeruen te minsten encfe dat zullen zy 
doen .8. of 9 daghen voren of na dat de mane vul es (25). Encfe onse 
meesters beueilen dat men laet een ader die men hcct basilica dat es die 
leuer adere (26). Maer omme dat dese ader sorchelijc es omme der 
arterien (fol. 6F) wille die daer by licht, so sal men laten eenen tcllech 
van dcr voorseicfe ader dat es vp dc hant tusschen den clenen vinghere 
enc^e den andcren naest. Encfe den ghenen wien het dijnct dat hem tbloct 
encfe humoren meer verzwaren in dc rechter zijde die zal laten vp die 
rechter hant. Encfe diet meer gheuoelt in die luchter zijde die zalmen laten 

Vort sal hem de mynsche wachten van allerhande groender spisen end ongcsonder 
spisen end drancke End ock van hondcre [sic] end van dorste End men sal houden 
in spi(fol 89'')sen end in drancke goet myddelmate als men best can Men sal ghcyn 
spise gebrucken noch dranck daer seem in is Voer salmen besien tot alien spisen ist in 
vleisch ist in vissche sause die gcmackt is van saffracn end van goeden cancel end van 
goeden wittcn wyn cdicke Dese sause prisen ons sere die meisters van medicincn 
Vort sellen alle menschen die nyet verboden is in medicincn laten ter aderen alle 
menschen cyns te mynsten end dat sellen !iy doen .iiij. of .v. daghen vocr of nae dat 
die mane vol is end ons mcistcr bevclen datmen sal laten eyn adere diemen basilica 
hcit dat is die leuer ader Mer om dat die ander [sic] sorgelick is om der materie wyllen 
die daer by Icit soe sal men laten eyn tclghe vanden aderen vocr.screuen dat is op die 
hant tusschen den cleynen vyngcr end den vynger daer naest End den genen die dunckt 
dat hey humoren end bloet mer verswaren in die rechte siede die salmen laten op die 
rechte hant end diet mer geuoelt in die slinker syde die salmen laten op die slincker 
hant Mer ist sake datter hoeft swere mede is gcmengt soe salmen laten die middel adere 
in den arm Ja in die siede dacrt hoeft mcst swert Mer ist sake dat die hoeft swcrc niet 
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vp die luchter hant. Maer cist dat zake dat daer hooftzwere (27) meide 
es ghemijnct, zo zal men laten de middel ader in den harem den selucn 
dacrt thooft meest zwcert. Encfe cist dat sake dat thcxjft niet racer zwert 
an deen zidc dan an dander side, so sal men laten in den harem daer 
men meest pleicht te latene of men late deene maent den enen arem dan
der maent den anderen arem. Voort, wat aderen dat men laet, men cs 
niet sculdich also veile bloets te latennc up ene tijt als vp een andere. 
Maer men es sculdich te latennc dickendere dan up een ander tijden. 
Deghone die deise voorseicfe pointen wel houden van latenne encfe onder-
sceden, zullen grotellcics verseikert syn van der voorseicfe siechcit. 

Voort so hebben onse meesters vonden mencghe maniere van cruden 
encfe medicincn omme te weidcrstane de voorscide si<c>cheide; van den 
welken ic dric de beste encfe mccst gheoufende medicincn hebbe be-
scrciuen dat es : bolus armenicus (28), treacle (29). ende piilen (30). 
Dese .3. hebben grote macht den mensche te besccrmenne van der voor
seicfe siecheit; dit es gheprouft encfe wacr vonden oucr menich jaer. 

De eerste medicine die heet bolus armenicus, dat es rode crde, encfe 
comt hunt Ermenien. Daer of zal men neimen smorghens nuchterne also 
groot als ein halve bone met witten wine of met watere van acctosae (31) 
of met tremoorseke watere (32) of scabiosae (33); dit sal men doen .2. 
waeruen of dric de weke. Bolus verwaert dc gaten van der herten datter 
ghene lucht toe en comt. 

Dc {[ol. 61") andere medicine dat es treacle. Deise moet syn goet 
enc^e fyn encfe .10. jaer houd ten minsten. Deise treacle wcider staet 
staerckeleike al venyn als mense te rechte besicht. Nicment en esse 
sculdich te beischenne dan die den lichame ende de maghe ghesuuert wil
lcn hebben van quaden humoren. Men es sculdich, na datse de mensche 
ghenomen heift, daer vp te vastcne .5. huren of .6. Deise treacle sal men 

merder en is in die eyn syde dan in die ander side soe salmen laten in die armen 
Ja in die siede daer die mensche mest plecht in te laten Of men late die cyne maent 
inden cynen arm ende ander maent in den anderen arm Voert wat aderen datmen laet 
men is nyt schuldich te laten vel bloets tenen mael als men sonde op die ander tyden 
Die gene die dese ponte houden van latene syn verseckert vanden voers. sicten Voert 
soe hebben ons meisters (fol, 89'') van mennicherhande maniren van cruden end van 
medecinen bescrcuen ora te verstaen die voerscreuen siecheit van welke medecinen dat 
ick .iij. die beste end die mcistcn ghebessende medecinc hebbe hir bescrcuen Dats 
bolus dryaculc end piilen Dese .iij. hebben grote macht den mensche te bescerraen voer 
die voerscreuen siecheit Die irste medccine heet bolus armenicus Daer af salmen nemen 
smorgens a! soe groet als eyn halue bone myt witte wyne of myt water van acetose 
End dat salmen doen .ij. of .iij. werwen in die weeke Dit bolus verweckt die gaten 
vandcr herten datter gheyn quaed locht thoe en come Die ander medecine is dryakel 
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eens dc weikc nuttcn al so groot als ene bone met goeden witten wine 
ende dat tusschen .8. ende .9. euren snuchtens. 

De derde medicincn zyn piilen aloe (34): deise sal men neimen 
twecwaeruen de weike. telken male .9. piilen te male, als men slapcn 
gaet; ende daer vp mach men drynken . j . lettel wyns. Dese piilen zyn 
bouc maten zere gheprcisen tseighcn de voorseicfe siecheit van den voor-
seiden meesters. 
Men maecse aldus (35) : 

Recipe aloe cicateri ..". (36) .8. mirre clecte, croci orientalis. ana 
.5. .2. conficiantur pillule cum syrope acctosae uel cum oxizacum simplici 
(37) et fiant (38) .28. 3 . j . pille .10. et poudere in puluere senc (39) ct 
liquiritiae (40). 

Met dczen drie voorseicfe medicincn encfe mettcn andcren voorseiden 
regimenten so mach elc mensche hem selucn bewaren cnc?e behoudcn dat 
hy in de voorseicfe siecheit niet ne valle encfe daermeidc ende van deisen 
capitcle. 

Dat ander capitel leert wat men doen zal als die mensche met quaden 
wachtcne gheuallen es in die voorseicfe siecheit encfe deise lere es ghe-
leghen in .4. pointen. 

Teerste es in latene ter adere, tander es in confortancien der herten, 
dat derde es in spisen encfe in dranke, tvierde cs in plaesteren die men 
Iccht vp die apostcumen (41). 

Van den eersten pointe segghen alle meesters dat ghene beiter {fol. 
62'') medicine en mach zyn dan tc latene te tiden die adere die men scul
dich es te latene, Enc?e die ader zal men bekennen aldus ; als de aposteu-
me es ondcr trechter oocsele so salmen laten sonder beiden in den rech-
tcren arem de leuer ader of vp dc rechter hant tusschen de twee achterste 

End dese dryackel wederstaet sterckelicken alle venyne alsmensc te rechte besicht 
Wan t nemen en is schuldich te besyne dryackel dan die den lichame end die maghe 
wel ger.uuert hebben van quaden humoren End ock is men schuldich te vastcn daer op 
nae dicn datmense heft g-i-nomcn .vj. wren te mynsten of .vij. End dese dryackel salmen 
nemen eyns te wecke alsoe groet als eyn bone myt goeden witte wyne End dat salmen 
smorgens docn tusschen .iiij. of .v. wren Dye derde medecine dat syn piilen van aloe 
Dese piilen salmen nemen .ij, weruen de wecke telke mael .v. piilen tsauons alsmen sla
pcn gaet end daer op machmen drynken eyn lutel wyns Dese piilen syn bouen maten 
ser gcpresen tcghen die voerscreuen siecheit Ja van alien meisters end men mactse 
aldus C Ncmpt aloe cicotrini 3 .iiij. mirre croco orientalis ana 3 .ij. men salse mengen 
te gader end macken piilen hir aff myt syroepe acetose of myt oxisacra eyn vuldich End 
het sellen werden 3 . j . piilen daer aff mactcr .c. end men legse in puluer van semen 
end liquiricien mit desen voers, 
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vinghcrcn. Ende es die apostcume ondcr die slynkcr ooczcle zo zalmen 
laten die adere in den slinkcren arem of vp die slijnker hant. 

Voorts als die apostcume es in dat rechter licsch, zo zal men laten 
een adere encfe heet sophena : die es gheleighen binswets by der borssenen 
encfe soe heift eenen telech die comt bi der groter tec. Deise adere sal 
men laten anden rechteren voct. Als die apostcume cs in dat sliinker licsch, 
so salmen laten de voorseicfe adere bin den scliinkercn voetc. Encfe als 
die apostcume comt buten sheens, so salmen laten buuts svoets een adere 
die men heet sciatica : die cs gheleighen vp den voct tusschen der clccn-
der tee encfe der tee daer naest. 

Jtem als die apostcume (42) comt in (43) die rechter zijde van 
den houede, zo zal men laten die hooft adere in den rechteren arem of 
vp die rechter hant tusschen den dume encfe den eersten vinghere. Encfe 
comt die apostcume an de sliinker sijde van den houede, so salmen laten 
de voorseicfe adere in den shjnkcren arem of vp die slijnker hant alsoot 
voorscit es. 

Als die apostcume rijst tusschen den scouderen, dan sal men laten 
sonder beiden de middel adere an beden acrmen vp dat nature staerc es; 
ende cs nature crane, zo ne helpter gheen laten an noch gheen andere 
medicincn want de apostcumen staet der herten al te nacr. 

Die tc twee steiden apostcumen heift, dicn zalme[n] laten ten tween 
steiden na dcr voorseicfe lere. Met dcser voorseicfe lere mach men weiten 
wat aderen dat men laten zal, cist dat de voorseicfe siecheit comt met 
apostcumen. Maer als zoe comt sonder apostcumen dan sal men laten na 
{fol. 62") der lere die ic voorscreef int eerste capitel. Daer gheen apos-
tcum en es, dan moet men veile myn bloets laten dan als daer aposteum 
cs, maer die seiker quantytheit van den bloedc dat men laten zal, die en 
can men niet bescriuen om der menichfoudicheit van dcr disposicien der 
menschen. 

Die ghone die apostcumen heift encfe laten wille, hij zal stryken eer 
hy laet tusschen der herten enc?e dien apostcumen (44), niet tusschen der 
adere encfe den apostcume. want, cs die aposteum in dat licsch, zo zal 
men stryken treacle eene palmc brcet bouen den hesche enc?e met andere 
an tbeen. Men zal niet stryken deze treacle vp dc apostcume noch der ane 
want dat venyn van der apostcume sonde inwaert vlien ter herten encfe 
doden den mensche. 

Wa t menschen die laten wille ter adere, die zal eiten een stic <van> 
noten muscaten uten aysile want dat quadc bloet van der herten het ver-
ja<c>ght encfe doct ute waert bloeden. 
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Dat ander point es ieghen de voorseiJe siecheide dat men confoor-
tere dat herte, Dit point moet elc meesters zere voor oghen hebben encfe 
zonderlynghe in deise ziecheit. Dat herte zal men dan confortciren met 
goden confexic als suker rosact encfe diadragant : 

Recipe conscrva sandali (45), diarodus abbatis (46) el conserva rosa
rum (47) et boragins (48) et glosse (49) et violarum (50). Voor rijkc lie
den zal men doen maken deise confexic aldus : Recipe conserva sandali, 
diadragant (51) fry ana .7). j . et 3 (52) conserua rosarum .5. 3 conscrua 
buglosse .3. ij. (53) sennus acctosae .f>. 6 se . atri » (54) . j . pane zucea-
rum .3. j . et 3 margaritarum . saphiri . ana .3. 3- man pulucrisentur et mis-
ceantur cum .19. <foliis> aurei ct sy est nimis sic. cum potest rosaricum 
aqua rosarum. 

Van deiser confexie zal de zieke nutten twee waerf of drie sdaghes 
telken male een half leipen (55) vul. Voort men sal Icgghcn vp dat herte 
douken ghenet in aqua rosarum encfe in aqua acctosae (56). (fol. 63') 
Men zal legghen up de leuerc douken in aqua endiuie (57) encfe acetu.7j 
(58), de zieke zal rieken dicwile eene sponge ghenet in rose watere 
encfe met aysile encfe met acctosae watere. Encfe die zieke zal alle daghc 
nuchterne beseghen ene haluc bone groot treacle : die syn zij met een 
lepel vul waters van acctosae of water van boragins of van tremoorseke. 

Deise treacle es ene grote were der herten ieghen al venyn ende al 
es hy heet van naturen, zoe ne mach niet scaden om dat mense beisecht 
met couden saken encfe ooc omme datter lettel es encfe omme dat zoe 
werct met harer proper nature. 

Voort so sal de zieke alle auent ieghen nacht nemen eenen lepel vul 
van ocsisacum simplici ende dat zal hy neimen enc/e mynghen met een 
lepel vul van acetosa of tremoorseke of borage water; dit sal men wacr-
men ouer tvier te gader encfe danne zalment drynken. 

Dat derde point in de voorseicfe siechcit dat es wat spisen of wat 
dranke dat de zieke zal beseghen. Die zieke dan zal beseghen clene vis-
schen (59) van rivieren, crabben, rootsen (60) of toughen enc?e deise vis-
schen zal hy eiten mettcn aysile of metter sause voorseit int teerste ca
pitel. Mclc van amandclen es goet in de ziecheit. 

Auiccnna encfe onse meesters van Parijs prysen vtcr maten zere 
in deise ziecheit zuere mclc (61), die men heet gheronnen melc. Die mclc 
mach men eiten hoe men wille of drynken maer dan sal men hem wachten 
van wine encfe van aysile. 

Voort gheenrande vleesch en es orboorleic in deise siechcit en ware 
van eenen ghesodenne hoenkinne met aysile encfe met caneelkinne encfe 
met soffranc ghemynghet mettcn sope encfe ne gheen ander cruut. Ende 
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men moet lettel eiten tenen male maer men mach wel eiten .8. of .9. 
waeruen sdaechs encfe telken male zal men neimen van den voorscide 
cruden omme dat herte te (/of. 63") confortciren. Ende Auiccnna seicht 
dat de ghone die vromicheit (62) hebben te euenne die bhuen tc hue. 

Voort de dranc in deise ziecheit zal sijn clene bier (63) of tysane 
(64) encfe men zal niet drynken wyn no malcvyseyne (65) no ghcmatc 
(66) no gherande dranc die heet es, want met sulkcn hecten dranken 
valt gherne dc zieke in frenisien. Ende men ne moet gheenen doorst 
verdraghen in deise ziecheit: men zal drynken dicwijle cnc?e lettel te male. 

Dat vierde point es van deisen plaester dat men zal legghen up die 
apostcume. Deise plaestere en zullen niet syn ghemaect van dondcrbladen 
(67) no van nachtscaden (68) no van weghebreden (69) no van eenen 
russche van crden (70), want met deisen plaester jaecht men tvenyn ter 
herten der omme dat de zieke stercft. Encfe menich menschc esser of 
doot by al sulken plaesteren enc?e met menich andre maniere van plaes
teren die houde quenen ende handere onvroede visicren met haren hoofde 
daer de menighe omme stercft. Die ghercchtc plaesteren sullen zyn zulc 
dat zy dat venijn van der herte trecken encfe dat sijt vertcrcn, encfe 
rypen; aldus zal men dit plaester maken : 

Recipe ficuum siccarum (71) vng pinguium (72) .4. uuo vuarum passa-
rum (73) mund. ab arillis et corticibus (74) pugillis .iii. 3 salis mt' .3. 
in fermcnti aca's § (75) in olei camamille (76) quo sufficit adiu coorp-
oram dum et totum silicct pistetur ct fiat emplastrum super alnium ucl 
pannum lincum. 

Dit plaester zal men een litcl wacrmen ende Icgghent vpt aposteum. 

Een ander plaester.- men zal stampen rypen desem met enen crude 
dat men heet acetosa, dats zuerkelc, enc?e daer of sal men maken een 
plaester. Noch een ander plaester: neimt twitte van den eye enc/e sout, 
tsap van scapiosen; dit salmen wacrmen te gadere encfe maken daer of 
een plaester. Alle deise maniere van plaesteren zyn na den haert van 
medicincn gheprcisen. 

Voort prysen onse voorseicfe meesters dat men up die apostcume 
soude legghen ene leuende slecke {fol. 64') want zoe trect venyn hute 
waert. Een ander, dat men zal setten vp die apostcume . j . worem of 
.2. die men heet sanguissugga, dat zyn likclakcn (77), die wormen sughcn 
tquade bloet ute; ne neimt ghene die ghcvenynt ziin. 

Voort prisen ende raden de voorseicfe meesters dat men neime . j . 
leucnde banc enc?e die zal men plocken ontrent den ers encfe wriuen dan 
daer tgheploct es met soute. Men houdene dan metten gheplocten ghe-
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souten crse vp die apostcume tote dat hy sterreft, dan doeten haestelike 
of. 

Men pleicht deise apostcume te gheneisc met enen crude dat men 
heet in latiin pes corni, in Dietsche heet ment liebaerts clauwen (73). 
Maer omme dat ic ditte niet en vinde bescreiuen in medicincn encfe ict 
niet gheprouft en hebbe, so ne willict niet prysen noch lachteren (79). 
maer al de voorseicfe manieren van plaesteren hebbic gheleisen in medi
cincn in bouken van valuwen (80). Met deise plaesteren, vp dat de zieke 
wel ghclatcn es ende wel hout dat ander rigement (81) voorseid, so 
mach hy gheneiscn van der ziecheid %'oorseit, cist dat hy heift enighc 
macht van herten encfe dat hy wat eiten mach. Maer an die ghone die 
crane zyn van herten enc?e niet ne moghen eiten, zo ne hclpt gheen 
plaestren noch gheen andre medicincn jeghen deise ziecheit, het en doct 
de gods gracie, de welke gracien ons alien bescermen wille daer voren 
dat hy bedynghe beghert van onvoorsiennichegher doot. 

Amen. 

** 

(fol. 64'') Tseghen epidemia 

Recipe tbloct van . j . dasse (82) ghedroocht encfe ghepoudert o . j . 
soffcraen mentacis (83) 3 .3. ghepoud[er]t enc?e ghemynghclt te gadere 
encfe drynket met witten wine encfe zweet of ghy mucghet .8. of .9. 
hueren. 

Ad idem 
Recipe saelge nostree (84), scabiose encfe vliendre (85) . ana . encfe 

doeter toe wit ghynghcbe[re] (86) encfe stellct vp goeden witten wine; 
danne drynket tote. .IX. daghen. Dese recepte was ghercnumcrcird (87) 
bi den rade van velc phyzyziencn. 

Tseighcn al venyn ontfaen 
Recipe tsop van marubien (88) hute gheperst encfe met ouden wine 

ghedronken, verswict (89) al venyn encfe alle quaethcit van der longherc : 
het gheneist. 

Ad id [em] cpic?emia 
Scaeft enen eenhoorne met . j . messe cnc?e mynghct in trcaclen in 

biere of in wine, dan zal ment nutten. 
Item men zal nemen papecruit (90) encfe nachtscade ontween ghe-

wreuen in . j . pot ghedaen met wyn edike; .ix. daghen later der of zal men 
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nutten tc gadere . j . nootscade vul. 

Galienus seicht int tonegheeleic (91) disposicic dat men . j . pcre 
ziede in wine encfe dat men met dien wine gheue dyt poudere : Recipe 
gentiane (92), gerraandric (93), aristologia (94) .1". van desen poudere 
ghemaect encfe ghenut mettcn wine voorseit alle vcninen enc/e vianden 
het verjaecht. 

Tseighcn de epedymie drynke watere van tormcntillen (95). 
Tseighcn de voorseiJe siecheit 

Recipe tormentille, pimpunclla (96) ct diptanny (97) of lilifagus 
(98) enc?e diptanny. Lilifagus cs tc segghen een cruut, wilde saelge (99), 
encfe droochse, maecter pouder of ende bollc van ermenien int poudere also 
veile als van den anderen, mynghelet al te gadere, danne nuttct in uwcn 
dranc ende in uwe spyse of men drynke dit poudere als me[n] de ziec
heit beseft encfe eer, in de broossche tijt (100), met goudblomme (101) 
watere of met scabiose watere. 

** 

(fol. 65") Jeghen de cpistillencie es dc aire beste medicine dat men 
scuwet dat huus (102) daer zoe in es encfe dat hem . j . mensche 
zuvert van alien quaden hymoren in der manieren also hier nacr sal zijn 
ghescit. Encfe es te weitene dat in tyden van epistclencicn guet zyn ghei
ten alle fruten van desen lande (103). Enc?e men es sculdich tcitene alle 
spise die licht es tc verteerne (104). Encfe alle dese lichtc spise sal men 
eiten ghetempert met aysile of met verjusc (105) aldus sullen zi goet et 
ghesont sijn. Encfe men cs ooc (106) sculdich tc wachtcne dat men niet 
te groten onghere en hebbe noch groten derst dat men niet tc vele cite 
no drijnke. Ende dat men ooc neghene grote pine ne doe encfe dat men 
wachtc van dcr stoue (107) encfe van alien andcren saken die de por-
rcn (108) van den menschc ondoen (109) moghen. Encfe ooc moet men 
wachten van te vele t<n>atucrlikc spcl tc (110) ghebrukene (111) 
(fol. 66') want omme die sake esser menich ghestoruen. Men moet wach
ten van loke (112), van peperc, van alien poudere die heet zyn enc/e 
droghe. 

Jtem elc menschen die verwaert wille zyn van der cpistelencie zal 
hem elc maenscyn alst ghetydich es . j . lettel docn laten tecre adere die es 
ghehcten basilica twclke es die adere van der herte, of tecre adere die 
es ghehcten epatica encfe dat es de adere van der leuerc, of ter mcdianc 

79 



encfe es de adere van den hoofde. Enc/e eer hem . j . menschc zal docn 
laten, so zal hi nemen . j . brocke broods ghewcect in verjusc encfe naere 
dat hi ghclatcn cs, so moet hi hem twee of .3. daghen wel regiercn. 

Jtem meester Jan de Canscelicr (113) metgaders sine ghesellcn 
heift ghcordineirt een pouder twclke boue[n] maten goet es encfe sonder-
lynghe den mensche te bewachtcne van der cpistelencie, ne maer het cs 
bouen alien dynghen aerghest encfe bitters van smake de welke resepte 
aldus achtervolghendc cs : 

Recipe airally rubri (114), rasure eborum (115), ossae de corde ceruj 
(116) ana 3 . j . sandali rubri (117), muscclim (118), foliorum rute 
siceate (119), dats droghe rute bladen, boli armenici, mirre (120), masti-
cum (121), croci ocricntalis ana 5 3- ^^'^^ cicateri 3 .6. 3 5 fiat puluis 
(122). Encfe dit pouder sulgc neimen .i. clenen leipel vul te gadere met 
scapiose watere encfe drynkent telken .8. daghen. Encfe omme dat dit 
poudei-e so bitterc es, so mach mer piilen of maken met syrope de ribes 
(123) of met syrope acetose ceocisa also groot als aerweiten (124) encfe 
men zal neimen . j . waerf de weke als men slapcn gaet .7. van desen piilen 
vocrnoemt encfe men salse rollen in nuwelcn (125) nat ghemaect in wine 
encfe aldus ne zalmen de bitterhcit niet ghevoelen. 

Encfe telken tween of drien daghen so mach men neimen goedc tria-
kele encfe wertels van tormcntillen encfe bolus armenicus, wan elken cyuen 
vele, ghemynghet met scapiose watere encfe met wine, van elken cyuen 
velc. Encfe hier of sal men neimen .2. of .3. leipel vul nuchtens metter 
zonncriscns als men vp staet van den beddc. Encfe sauens also vele als 
men slapcn gaet encfe so wie dit antiert (126) sal seiker moghen gaen 
bider gracie gods wacr dat hy wille want het cs menichwerf gheprouft 
ysiin (127). 

(fol. 66') Jtem cist dat enich mensche ducht dat hi de cpistelencie 
in heift mett apostueme ende met cuertsen te gadere, of zonder apostue-
mc encfe met cuertsen, encfe cist dat hi de pine of dc apostueme beseft 
ontrent thooft, so .sal hi hem doen laten also varynghe (128) als hijt 
beseft tecre adere die heet cefalica in den zcluen aerrem van der zidc 
daer hyt beseft of in die adere die es tusschen den duime encfe den eer
sten vinghere encfe es te weitene dat men altoos zal laten vp de zelue 
hure in dc welke men de ziecheit beseft of ten minsten bin .vi. huren 
naere dat men de ziecheit beseft encfe men ne sal niet beiden toter .xii fter 
hure want het dan dickent gheualt dat al dat bloet ghecorrumpcert es. 
Encfe bouen al als die mensche de ziecheit ghcvoelt int occele, want daer 
es soc aldus harcchts (129) of in thovet. 

SO 



Encfe men zal altoos docn laten in dc zelue zide van den lichame in 
dc welke dc ziecheit es encfe nemmermcer an dandere zide so wat dat 
encghe meesters zegghen. Encfe zo wanneer dat men deise ziecheit beseft 
onder den arem, so zal men aestelike cfat es te segghenc bin der zeluer 
hure dat mense gheuoelt, doen laten ter adere die heet basilica of ter 
adere die licht tusschen den gultvingherc (130) encfe den clenen vinghere 
altoos an dc zelue zide dcr het zeer es. 

Piilen tseghen cpedimia 
Recipe aloe cputicum 3 p, mirre, croci, ana 3 .2. encfe maect piilen 

met syrope de ferumotere (131) encfe van cere (32) .3. encfe . j . 5. maect 
a pille encfe gheift die tenen male ende die ghewentelt in poudere van 
senien encfe rocolissien. 

{fol. 67') Een poudere om den lichame ghesont te houdene 
van epedimie 

Recipe rebatoe .§. 5; hap nardus 3 .5. maecter poudere of enc/e nut 
van den poudere tc wat hueren dat ghy wilt 3 .i. zonder cnighe bewach-
tijnghc. 

Dit zyn dc piilen in vlaemschc tseighcn dc cpistelencie (133) 
Neemt aloe cicateri 3 .8. huut gheleisen mirre, orientaelsch soffc

raen ana 3 .2.; maect piilen encfe vergaderse met siropc acctosae of 
oxisacum simphci encfe van . j . 3. 10 piilen in puluere van senen of van 
liquiritie. dats ricolissie, ghewentelt. 

NOTA'S. 

1. Hippocrates van Cos (° omstreeks 460 - f ? in Thessalie) wordt de vader van de 
geneeskunde genoemd. Hij heeft niet alleen grote verdiensten door het losraaken 
van de geneeskunde van de superstitie doch ook door het systematiseren van de 
empirische kennis die hij in Egypte en in de scholen van Cnidos en Cos had verwor-
ven. (G. Sarton, Introduction to the History of Science (Baltimore, 1927) I, p. 96). 

2. Galenus is na Hippocrates de grootste medicijnmeester van de oudheid. Tot in de 
XVI" E. werd hij algemeen als een autoriteit aanvaard. 

3. Aviccnna is de Latijnse naam van Ibn-Sina (980-1037), die voor de Islam dezelfde 
plaats inneemt als Hippocrates en Galenus voor het Westen. 

4. Rasis of Rhazes (f 923 of 929), zo genoemd naar zijn geboorteplaats in Perzie, is 
eveneens een Latijnse naam. voor Abu Bakr Muhammed ibn Zakariya al-Razi. 
Hij werd in de middeleeuwen eveneens als een autoriteit beschouwd. Hij schreef 
een beroemde monografie over de pest; Rliazae de Pestilenda (Franse vertaling 
door Leclerc en Lenoir (Parijs, 1866)). 

5. orboren: gebruiken, benutten. 
6. quenen s oude vrouwen. 
7. verdoortaerst: dwazc lieden. Het wcord komt niet voor in het Mnl, Wdb. Zie 

echter s.v. verdoort dat er als «waanzinnig, verbijsterds verklaard wordt. Ver-
doortaeits is een verschrijving voor verdoortaerts. 

81 



8. ghevysicrt! verzonnen (infin. : vysieren, zie Mnl. 'Wdb. s.v. viseren). 
9. De medische faculteiten van de Universiteit te Parijs en te Montpellier stonden 

in de middeleeuwen in hoog aanzien; de uitspraken van deze «meesters» werden 
graag geciteerd. Hun invloed moest slechts onderdoen voor de vier hierboven 
genoemde groten (zie nota's 1-4) en voor de medische school van Snlcmo. 

10. ordinanse t bevel, verordening. Zie Mnl. Wdb. s.v. ordinancie. 
11. bcrcden: beraden. zich voorbcreidea. 
12. dar: infin. derren : durven. 
13. Decretalia zijn verzamelingen pauselijke besluiten en constitutien. Welke «decre-

tael» hier bedoeld wordt, is niet duidehjk. De idee komt ook voor in de bijbel 
(Dcutcronomium XXVIII) waar gezegd wordt dat God soms ziekten in het lichaam 
zendt wcgens onze zonden : «Si audire nolueris vocem doraini dei tui, ut custodias 
et facias omnia mandata eius, veniant super te omnes maIedictiones» en verder 
nog : «...adiungat tibi pestilentiam donee consumat te de terra...». 

De Parijse faculteit drukt dezelfde gedachte eveneens uit, doch veel vager: 
«Amplius pretermittere nolumus, quod quando epidemia a voluntate divina proccdit 
in quo casu non est aliud consilium nisi quod ad ipsum humilitcr recurratur. 
consilium tamen medici non descrendo. Altissimus enim de terra creavit mcdicinam; 
unde sanat solus langores Deus qui de fragilitatis solo producit in largitate sua 
mcdicinam*. (H.E. Rebouis, o .c , p. 92). 

14. In de consultatic van dc Parijse Faculteit heet het dat men de vensters niet mag 
openen voor het opgaan van de zon noch vooraleer een vuur aangestoken werd : 
«...nec ante solis ortum aperiantur ni prius igne facto». (H.E. Rebouis, o .c , p. 96). 

15. herba junipcri: de «genivere» of jencvcrbes (Juniperus communis L.) De bessen 
werden in recepten veel gebruikt. R. Dodoens schrijft over het hout van deze 
boom : «Alsmen het Geneverhout / mitsgadcrs de tackskens ende bladercn / brandt 
/ dan vlieden alle slanghen ende andere fenijnighe dieren van dien roock wegh : 
ende isser eenighe onsuyvcrhcyt in de locht / die wordt door den goeden damp 
van dese geneveren verdrcven oft ghebetert». (Cruydt-Bocck (Antwerpen, 1641). 
p. 1333). 

16. De raadgevingen uit de voorgnnnde zinncn stemmen goed overeen met de volgende 
passage uit de Parijse consultatic : «Quantum ad rectificationem aeris, penes sui 
substantiam et naturnm, est considernndum quod si ner non sit purus, .scd fetens 
et nubilosus, eligatur habitatio camera et aeris malicia corrigatur, igne facto de 
lignis siccis et odiferis. Ligna autem ad hec conveniente sunt de junipero... quercu 
juvene ct spinis ct presertim in hieme, in qua fiant subfumigationes aerem rec-
tificantes...». (H.E. Rebouis, o .c , p. 98). 

17. beuersiin, d.i. beversijn of bcvcrgcil, ook wel bcverscul genoemd, is een olie die 
gemaakt wordt van de pcrianale klieren van de bever. Als geneesmiddel stond d?ze 
ohe in de middeleeuwen hoog in aanzien. 

18. Een sterk aromatische bereiding waarvoor een duur en een goedkoop recept ver
meld wordt in de Parijse consultatie (Zie L.-A.J. Michon. Documents inedits sur 
la Grande Peste dc 1348 (Parijs, 1860), pp. 67-68). Voor het gebruik van dit mid
dcl tegen de pest zie John M. Riddle, «Pomum ambrae. Amber and Ambergis in 
Plague Remedies>\ Sudhoffs Archiv XLVIII (1964), 111-122. 
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19. Dezelfde gedachte wordt in de Parijse consultatie als volgt weergegeven : «Circa 
cibos et potus est considerandum quod necessarium est abstinere a cibo et potu 
superfluis...». (H.E. Rebouis, o.c, pp. 102-104). Zie ook hieronder. 

20. Hs. heeft dittografie van ende. 
21. Deze raad wordt door de Parijse faculteit slechts onder voorbehoud gegeven: 

'<;...quia tamen aliqui confecliones dc melle prohibuerunt, dicimus quod intellexe-
runt de hiis que ministrantur via cibi...». (H.E. Rebouis. o .c , pp. 116-118). 

22. Volgens de Parijse consultatie moet gekookt vices met aromatische specerijen 
gekruid worden; vooral kaneel en azijn worden aanbevolen. Ook de sausen moeten 
met saffraan en kaneel. met azijn of druivesap (agresta) bereid worden : «Elixate 
eciam hujusmodi carnes condiantur cura speciebus aromaticis, specialiter cum cya-
mono et aceto et omnes salse.. .et specialiter crocus et cyanamomus cum aceto vel 
agresto...*. (H.E. Rebouis, o.c, p. 104). 

23. poudere: Hs. heeft p verbeterd uit n, 
24. Cfr. de volgende passus uit de Parijse consultatie : «Circa potum. est consideran

dum quod isto tempore sitim tolerare est nocivum. Si autem potus vinum odorife-
rum. subtile, bene maturum et clarum, ab omni malo sapore alienum, juxta con-
suetudinem sumentium...». (H.E. Rebouis, o.c, pp. 108-110). 

25. De aanwijzingen voor de aderlating worden door de Parijse faculteit .slechts vaag 
aangegeven, daar er met te veel individuele verschillcn rekening moet gehouden 
worden : «fiat autem ilia minucio dc epatica vel mediana, juxta hominum consue-
tudinem et suoruin medicorum consiliums. (H.E. Rebouis, o.c, p. 116). 

26. basilica is eigenlijk de hoofdadcr. 
27. hooftzwcere; hoofdpijn. 
28. Bolus armenicus, ook wel alleen bolus genoemd. is een aardsoort die men o.a. in 

Armenie aantreft en die als stypticum gebruikt werd. Men onderscheidde : 1. b, 
rubra of terra lemnia, door ijzeroxyde roodbruin gekleurd; deze soort werd als 
de beste aangezien daar ze geen bijvoegsel van andere aardsoorten bevat en niet 
vervalst werd; 2. b. alba of argilla, een aluminiumsilicaat dat ook tegenwoordig 
nog wel gebruikt wordt. (W.S. Van den Berg, Eene Mnl, Vertaling van het Anti-
dotarium Nicolai (Leiden. 1917), p. 206). Volgens de Parijse faculteit is het een 
uitnemend middel tegen de pest : «Experimento enim habemus quod mirabiliter 
confert epideraie; et plures quidcm sanati sunt a pestillentia magna propter consue-
tudinem bibendi ipsum cum vino subtili : nuraquam visus est aliquis utens ipso 
assidue. qui nor. biberaretur ab epidemia, auxilio Dei ct potentia ejuss. (H.E. Re
bouis, o.c, p. 124). De dosis wordt als volgt aangegeven ; «Sit dojiis ejus drachma 
una vel semis ad plus, cum uncia boni vini». (H.E. Rebouis, I.e.). 

29. Treacle of triacle is de thetiaca, een geneesmiddel van zeer ingewikkelde samen-
stelhng dat door Galenus dc koningin der mcdicijnen genoemd werd. Oorspron
kelijk werd het gebruikt als tegengift, vooral tegen de beet van giftige dieren, later 
werd het een univer.seel middel, goed voor alle kwalen. Het zou uitgevonden zijn 
door Andromachus, de geneesheer van Nero; hij stelde het samen naar het voor-
bceld van het enige tot dan toe bekende tegengift, het Metridatem, met toevoeging 
van addervlees. (W.S . Van den Berg, o.c, pp. 271-272). In de Parijse consultatie 
leest men erover : «De compositis autem medicinis ad banc intentionem est tyriaca 
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magna post decern annos sue confectionis; de qua, enim quindene vel mense semel 
drachma una vcl cinciter, cum duabus unciis vini boni odoriferi, purgatione uni-
versali primitus facta, exhibeatur; Post cujus recei'tionem, non reciPiatur cibus 
usque celebrata in omnibus membris digestione, eum completur in spatio novem 
horarum». (H.E. Rebouis, o.c, p. 126). 

30. Piilen zijn volgens Christophorus de Honcstis om twee redenen uitgevonden : 
1) omdat men dan minder de bitterheid der simphcia proeft; 2) omdat zij. langer 
dan andere medicamenten in de maag blijvend, daardoor beter de ziektestoffen uit 
ver verwijderde organen tot zich trekken. Om de onaangename smaak weg te ne
men, bedekte men zc met goudblad of was. Men bereidde ze op de primitieve ma-
nier : «met uwcn handen gesmeert met olyen van vyoletten of met gemeinder olye... 
in de groete van erweten... of alsoe groet alse pepercoorne*. (W.S. Van den 
Berg, o .c , p. 252). Zie ook verder, noot 34. 

31. water van acctosae; water bereid uit zuring (Riunex acetosus L.). «De Suj^ringh 
spant onder alle andere de kroon, dewelcke van sommige dit getuygenis gegeven 
wert, dat de gene, die in de groote sterfte het zap daer van droncken, ofte oock 
acht of thien bladercn in azijn gheweect, aten, van de besmettelyckheyt bevrijdt 
bleven». (J. Van Beverwyck, Schat dcr Oagesonthcyt (Amsterdam, 1652), p. 74). 
Van Ravelingen in zijn Biivoeghsel bij Dodoens, schrijft: «Het ghedistilleert water 
van Sulcker vermagh al 't selve; maer wordt meest ghcbruyckt teghen de pest 
ende alle ghebreken van 't herte» (o.c. p. 1016). 

32. Tremoorseke watere : Het woord tremoorseke komt in het Mnl. W d b . niet voor. 
In een Mnl. tekst uit de 15" E. lezen we echter: «Water van terraentille, of 
cremorse, of groet duvelsbete...*. ( W . Dc Vreese, Middelncd. Gencesk. Recepten 
en Tracfatcn, Zcgcningcn en Toovcrformulcs (K.V.A. Gent, 1894), n° 416). De 
duivlsbeet ook wel blauwe knoop of klaverdood genoemd, wordt door Dodoens 
zeer geprezen tegen de pest : «...Ghestooten zijnde / ende op de pestighe ghe-
swillen oft klapoorcn gheleyt / kan die haest ontdoen ende... gantsch ghenesen*. 
Van Ravelingen voegt er nog aan toe : «Duyvels-bete met de wortelcn in wyn 
ghesoden ende ghedroncken is nut in alle siekten daer dc Scabicuse goet toe is / 
besonder in de pestilentie: maer stercker». (o.c, p. 176). Voor de idcntificatie van 
frcmorsc zie W . F . Daems, Boec van Medicincn in Dietsche (Leiden, 1967), p. 293. 

33. scabiosae: water van honingblocm (Scabiosa arvensis L,), wordt door R. Dodoens 
eveneens tegen de pest aanbevolen : «Het sap... doct sweeten / bijsonder alsmen 
daer wat Theriakels by doct; ende is seer goedt om de pestighe gheswillen oft 
klapoorcn op korten tijdt te docn verdwijnen ende te verteeren». (o.c , p. 173). 

34. Piilen aloe ; deze piilen werden bereid uit een soort aloe die door de oude kruid-
kundigen (Dioscorides, Galenus) gekend was. Deze soort is afkorastig uit Indie. 
Men onderscheidde Aloes succotrina, heldergcel, afkomstig van het eiland Socotra; 
de beste soort; A. hcpatica, leverkleurig en minder goed ; A. caballina, de minst 
gocde soort, die volgens sommigen slechts voor paarden geschikt is. De aloepillen 
blijven volgens de oude farmacopeeen slechts zes maanden goed. 

35. Het volgende recept is zeer verspreid in middelccuwse medicinale werken: het 
komt o.a. voor in Guy de Chauliacs Magna Chirurgia en in de Parijse consultatie bij 
de «Descriptio pillularum ab antiquis approbatarum in praeservatione ab epidemia*. 
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Hetzelfde recept komt ook voor op fol. 67''. Zie verder. 
36. 3 is de afkorting voor drachma, d.i. 3 scrupel, 72 grein of 4 gram. 
37. oxisacum simplici: lees oxisaccarum, een preparaat in stroopvorm, waarin suiker, 

azijn, honing en het sap van de granaatappel voorkomen. 

38. 'Na fiant staat in het Hs. het woord pitt doorspreept. 
39. Scne: scnne of sennus, de bladercn van een uit Damascus ingevoerde boom 

(Cassia augustifolia Vdhl.). Over het gebruik deelt Dodoens mce : «in de bran-
dende oft heete kortsen / ende andere hittighe sieckten / bedwinghtmen oft ma-
tightmen de Senia met het afsiedsel van sommighe verkoelende dinghen / oft 
met twater daer de selve in te weycke ghestaen hebben...* (o.c, p. 585). 

40. Liquiritiae: ricolissiehout of zoethout, d.i. de ondergrondse uitlopers en wortels 
van (Glycyrrhizza glabra L.). 

41. aposteumcn: gezwellen (zie Mnl. Wdb. s.v. aposteme). 

42. Het Hs. heeft apostcume. 
43. Het Hs. heeft dittografie van in. 
44. Het «:stryken» of wrijven tussen het hart en dc «aposteum» heeft tot doel het 

«venyn» te beletten het hart te bereiken. Het tegengift is immers zo krachtig dat, 
wanneer men door het strijken de weg naar het hart niet afsnijdt, het venijn recht 
naar het hart «vliedt» met de dood tot gevolg. 

45. conserva sandali: confituur van sandelhout (Santalum album L.). 
46. diarodus abbatis: een likkepot met rozen, volgens de formule van de abt (abbas 

dc curia). Zeer bekende formule die uit het Antidotariurn Nicolai stamt en in vele 
oude farmacopeeen voorkomt. 

47. conserva rosarum: confituur van de bladercn van rode rozen. 
48. conserva boragins: confituur van bcrnagiebloemen (Borago officinalis L.), een 

geneeskrachtige plant. 
49. glosse: conserva buglossi, eigenlijk c florum buglossi t confituur van ossetong-

bloemen ,een medicinale soort van het geslacht Anchusa, misschien A. italica L. of 
A. officinalis L. R. Dodoens vermeldt het gebruik van deze plant tegen de pest. 

50. conserva violarum: confituur van viooltjes. 
51. diadragant: van het Griekse dia t met, en dragant (ook draganthum of dragundum 

mollificatus genoemd). Het is een soort gom, afkomstig van de boksdoornstruik 
(Astragalus ascendens Boiss.) en andere Astragalussoorten. Diadragant is dus een 
geneesmiddel waarin deze grondsoort het hoofdbestanddeel vormt. 

52. P bctekent 1/2. Dus hier : van elk anderhalf drachma (drachma semis). 
53. In de marge staat in het Hs. in dezelfde hand : «dat ic seghen ende esse te droghe 

ghy mucghet bedauwen met rosewater». 
54. 3 betekent scrupulus, scropcl, skrupel, d.i. 20 grein of 130 gram (volgens anderen 

24 gram). 
55. Icipcn : lepel. 
56. Een andere hand heeft in de marge het volgende toegevoegd : «camfer 9 S opium 

tebaicum*. 
57. Aqua endiuie: water van andijvie (Chicotium endivia L.). In het Cruydt-Bocck 

leest men; «Endivie ende Cicoreye groen ghestooten / zijn seer nut teghen de heete 
yersweeringhen ende aposteuraatien van de maghe... Water van de bladeren ende 
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wortclen oft oock bloemcn ghedistilleert / heeft oock kracht... om alle heete ende 
pestighe sweeren ende zeeren te ghenescn* (p. 991). 

58. Acetum: azijn. 
59. Beseghen clene visschcn: het nutten van kleine visscn. Dcze raad is in tegenspraak 

met het advies van de Parijse faculteit : «Amplius omnes pisces bonum essct 
vitare...». (H.E. Rebouis, o .c , p. 106). 

60. roostcn: ecu riviervis. wellicht een soort bliek of grondel. 
61. Cfr. de volgende passage uit de Parijse consultatie ; «Amphus lac acetosum 

plurimum convenit speciahter in regimine curativo, et in estate; est enim frigide et 
sicca complcxionis...». (H.E. Rebouis, o .c , p. 124). 

62. vromicheit: sterkte. klockheid. 
63. clcnc bier • licht bier. 
64. tysane: gerstwater. 
65. malvyscync: malvezij, een soort zoete Griekse wijn, genoemd naar de stad Napoli 

di Malvasia. Het woord werd ook in algemcne zin gebruikt om gelijk welke zoete 
v.'ijn aan te duiden. 

66. ghcrnatc: een witte zoete wijn, wellicht uit Granada afkomstig. Werd ook wel 
garnactsool genoemd en bij olie vergeleken. 

67. donderbladen : huislook, donderbaard (Scmpervivum tectorum L.). Cfr. R. Do
doens ; de verscheidcne soorten «worden seer krachtigh gehouden / om de vierighe 
puysten ende gheswillen / ...ende alle ontstekinghen ende sweeringhen» te gene
zen. (o.c, p. 182). 

68. nachtscaden: zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.). Hoewel Dodoens waar-
schuwt tegen het gebruik van deze zeer giftige plant, geeft hij toch toe dat «Dios-
corides betuyght / dat Nascayc alle heete geswillen ende puysten op de huyt ko-
mcnde / als roose / wilt vier / ...helpen versoeten ende ghenesen». (o.c, p. 743). 

69. weghebreden: grote weegbree (Plantago major L.). Cfr. het Cruydt-Boeckj «De 
soorten van wechbre zyn goet in alle quade zeeren : zijn bequaem teghen alle sin-
tkinghen / verrottinghen / ende verhittinghen...* (p. 147). 

70. ruscshe van crden j lett. graszode van aarde. Cfr, het Vlaamsche diacctwoord voor 
graszode : «aardrus». 

71. ficuum siccarum: in de marge werd in dezelfde hand toegevoegd: ^dat zyn droghe 
fighen wels>. 

72. vng pinguium: pinguis = ve t : unguentum pinguium (?). 
73. Uno vuanun passarum: na uuo werd in het Hs. door dezelfdc hand toegevoegd : 

«dats mosghatal» (?). 
74. Bij corticibus werd in de marge de volgende aantekening gemaakt : «dats rosyn 

craspen ghezuuert van den aspcspinnen (?) ende van de scortsc 15 hant vul». 
Het woord craspc komt in het Mnl. W d b . niet voor. Zie echter aldaar s.v. verjuus 
waar de uitdrukking «vcrjuus crappens verklaard wordt als : onrijpe druiven waar-
uit verjuus verkregen wordt. Cfr. Fr. grappe: druiven (tros). Zie ook voetnoot 
105. Het woord aspcspinnen heb ik nergens teruggevonden. 

75. f^: uncia, ons, d.i. 8 tot 10 drachmen (8 drachmen is 32 gram). 
76. olci camomille: olie van kamillebloemen (Matricaria chamomilla L.). 
77. likclakcn: echels, blodzuigers (Lat. sanguissuga), een «worm» die vroeger in hoog 
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aanzien stond in de geneeskunde. Het woord likclakc komt in het Mnl. Wdb. niet 
voor, wel like en lake afzondcrlijk. met dezelfde betekenis. 

78. pes corni... liebacrsclauwcn: in de marge werd door dezelfde hand de volgende nota 
toegevoegd : «maer na den latine hetet crayvoet». De woorden crayvoet noch 
licbacrtsclauw komen in het Mnl, Wdb. voor. Volgens R. Dodoens is een andere 
naam voor hertshcorn, «crayenvoets>. Cfr. ook Van Ravelingens Biivoeghsel : 
«Dese soorte alhier beschreven heeft den naem Ravcn-voet oft Craeycn-voct ghe-
creghen» (p. 153). Ook pes leonis vindt men in het Cruydt-Boeck vermeld als een 
synoniem van planta leonis en sanicula major, die in het Ned. synnauw of alchimil-
la genoemd wordt. Een andere naam voor alchimilla is nog Lievc-Vrouwemantel. 

79. lachteren : afkeuren. 
SO. van valuwen: van waarde. 
81. rigement: mecstal regiment of rcgemcnt gcspcld. d.i, dicetvoorschrift. 
82. dasse: het zoogdier de das. Het blocd van dit dier wordt tegen de pest aanbe

volen in het anonieme traktaat Dc taxone (E. Howald en H.E. Sigerist, Corpijs 
Medicorum Latinonun vol. IV (Leipzig, 1927), p. 231). 

83. soffcraen mcntads ; saffraan (Crocus sativus L.). Het Cruydt-Boeck vermeldt het 
gebruik van deze plant tegen dc ptst niet. 

84. saelge nostree: nostcr of nostratus werd dikwijls gebruikt om aan te duiden dat 
men de inlandse plant bedoelt: hier wil men dus de echte salie (Salvia officinalis 
L.) gebruikt zien en niet dc wilde salie, een naam waarmee verscheidcne planten 
aangeduid werden (zie verder). 

85. vKcndrc: R. Dodoens, o.c, p. 515 vc-meldt de «wilde vlicndre» al.s synoniem van 
geraardskruid. dat nauw verwant is met de «meesterwortel» (Imperatoria ostru-
thium L.) Over de meesterwortel deelt het Cruydt-Bocck mee : «tsap van de bla
deren / oft van de wortel is oock gccdt om alle gheswillen / vergaderinghen ende 
hardigheden te verdeylen / verteeren ende ghenescn». 

86. ghynghcberc: over gember deelt het Cruydt-Boeck mee : «Gengber wordt oock 
nuttelijck ghedaen by alle dinghen die het verghift ende de pest wederstaen...» 
(p. 1468). 

87. gerenumcreird: aanbevolen. Cfr. Pr. renomm^. Het woord komt in het Mnl. Wdb. 
niet voor. 

88. Marubien: de malroveplant (Marubium vidgare L.). Het woord komt in het Mnl. 
Wdb. niet voor (zie aldaar s.v. malrovic, waar als variant malrobic opgegcven 
wordt). R. Dodoens vermeldt het gebruik van malrove, «oft witte andoren», als 

' - volgt : «De bladeren met honingh ghcbruyckt konnen de vuyle zeeren ende swecra-
gien seer wel reynigen : de selve docn... de loopende ende voorts-etende zeeren 
op houden / ende beletten den voordt-ganck van dien / daer op gheleydt zijnde» 
(p. 119). 

89. verswict: bewecgt, verjaagt (?). Zie Mnl. Wdb. s.v. verswikcn. 
90. papecruit: deze naam wordt door R. Dodoens gebruikt als synoniem van «peerdts-

bloeme / anders kantker-bloeme». De paardebloem (Taraxacum officinalis Monch) 
werd volgens Van Ravelingens Biivoeghsel als volgt gebruikt: «Sommige stootcn 
dese cruyden met Huys-wortel oft Donderbaert ende Nachtschade / ende ghenesen 
daer mede terstont de hittighe ontstckene ende onghesonde leden / daer op ghe-
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lcydt» (p. 993). 
91. tonegheeleic: het ongelijke —. 
92. gentiane: gentiaan (Gentiana campestris L.) stond in hoog aanzien als remcdie 

tegen de pest; <:Mcn doct dese wortel van Gentiane oock by de Antidota ende 
ghenees-minghelinghen / diemen tegen de peste ende besmettelijcke sieckten / ende 
teghen het vergift pleegh te bereyden* (R. Dodoens, o .c , p. 553). Het woord komt 
in het Mnl. Wdb. niet voor. 

93. germandric! gamander (Tcucriimi polium L.) wordt volgens R. Dodoens in het 
Nederlands «gamander of Gamandree» genoemd. Over het gebruik van de plant 
tegen de pest, weet hij niets mee te delen. Germandric komt in het Mnl. Wdb. 
niet voor. 

94. aristologia: deze plant heet bij R. Dodoens ook «oostcrlucie» (Aristotochia longa 
of A. rofimda L.). Ze is bekwaara «om alle inwendige ontstekingen / die door 
verrottinge ende verdorven warme vochtigheydt veroorsaeckt zijn / te ghenesen 
ende wegh te nemen» (o.c., p. 523). 

95. tormcntillen: dcze plant, tormentil (Potcntilla tonnentilla L.) werd tegen de pest 
gebruikt: «Men gebruyckse veel in quade ende pestighe kranckheden; want sy 
wederstaet alle verrottinge seer krachtighlijck / ende verweckt den mensche tot 
sweeten : daerom wordt sy ghevoeght by de Antidota, ende de geneesdingen / de 
welcke bereyt ende ghemenght pleghen te worden tegen de pestighe oft heete 
besmettelijcke qualen» (R. Dodoens, o.c, p. 164). 

96. pimpinella: pimpernel (Potcrium sanguisorba L.). 
97. diptanny: diptam (Dictamnus albus L.). 

98. lilifagus: voor dit woord werd in het Hs. lilo door dezelfde hand doorstreept. 
Bedoeld is wilde salie. Zie hieronder. 

99. wilde saelge: deze twee woorden werden door een andere hand ingevuld op een 
door de scribent opengelatcn ruiinte in het Hs. : wilde salie (Salvia pratensis L.). 
Over deze plant deelt R. Dodoens mee : •KSommighe ghebruycken het water daer 
dit cruydt in ghesoden heeft met groote bacte in de Pocken ende alle de ghebreken 
die daer van oft daer mede pleghen te komen / ende de traencnde vuyle zeeren 
te rcynighcn ende te drooghen... ende om alle gheswillen te ontdoen ende te verdrij-
vcn te weten alsmen dat voorschrcven water dertigh oft veertigh daghen achter 
een tc drincken gheeft» (o.c, p. 469). 

100. broossche tijt • de tijd waarin het gevaar voor besmetting groot is. 
101. goudblomme wate r : water van goudbloemen (Calendula arvensis L ) . Het wordt 

volgens het Cruydt-Boeck gebruikt «...insgelijcks tegen alle pestige ende heete 
kortsen / in welcker voegendic oock ghcbruyckt oft inghenomcn worden» (p. 404) 

102. Het Hs. heeft huu*, wellicht een verschrijving voor hu*. 
103. Deze raad is in tegenspraak met de Parijse consultatie; hierin leest men Immers : 

"sPreterea fructus omnes sunt vitandi generaliter... nisi sint acetosi et stiptiti». 
(H.E. Rebouis, o .c , p. 108). 

104. In de Parij.se consultatie wordt gezegd : «Sint igitur cibi subfiles et facile digestio-
nis...» (H.E. Rebouis, o .c , p. 104) . 

105. verjusc: sap van onrijpe druiven, als saus gebruikt. Vgl. F. Debrabandere, «Ecn 
Krabbe Verjuus>, Biekorf LXV (1964), 156. Zie ook voetnoot 7i, 
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106. Na ooc heeft het Hs. de doorstreepte letters sch. 
107. stouc; stoombad. 
108. porren: porien van de huid. 
109. ondoen : vcrwijden, openen. 
110. Na tc heeft het Hs. het doorspreepte woord beghtuie. 
111. De Parijse faculteit meende dat de pest kon ontstaan «...ex otio coituque superfluis». 

(H.E. Rebouis, o .c , p. 92). Trouwens, tijdens de epidemic, «actus, quoque veneri 
non sunt tempore epidemiali exercendi, nisi illis forsan quibus est permissum, si sint 
bone complexionis et habitudines, in semine multum habundantes, in quibus adhuc 
non competit nisi raro». (Ibidem, p. 114). 

112. loke: look (Allium sativum L.). 
113. Deze «meester Jan de Canscelier» heb ik nergens elders vermeld gevonden. 
114. airally rubr i : misschien is bedoeld de rode bosbes (Vact^inium vitis-idaei L) . Cfr. 

Fr. airelle rouge. 

115. rasure eborum: afschavelingen van elpebcen, ook wel limaturae eboris genoemd. 
116. ossac de corde ccruj: het hart van het hert bevat, zoals ook dat van andere zoog-

dieren, vooral bij oud worden, een kraakbeen dat tamelijk hard kan zijn. Dit kraak-
been werd gedurende vele eeuwen als geneesmiddel aangewend. 

117. sandali rubr i : rood sandelhout (Santalum ruteeum L.). Er bestaat ook een S. al
bum en een S. citrinum, ook wel S. palHdiun of aromaticum genoemd (Cfr. R. Do
doens, O.C, p. 1459). 

118. muscelim t lees oleum Moschdinum sive Nicolai, een zalf waarin tal van aroma
tische stoffen verwerkt werden (zie E.C. Van Leersum, De «Cyn»rgie» van Mees
ter Jan Ypcrman (Leiden, s.d.), p. 262), 

119. rute siccatc : de gedroogde bladeren van de averuit (Artemisia abrotaniun L.). 
120. mirre: gomhars van Balthamca Myrrha, Engl. 
121. masticum: bars van de boom Pistacta L.s. Lentiscus L. 
122. Boven de rcgel werd door dezelfdc hand toegevoegd : «ad poudere omne poudcres-. 
123. cyrope de ribes: siroop van aalbessen. Over deze bessen deelt Van Ravelingens 

Biivoeghsd mee : «Men acht de Aelbesien seer veel om alle pestighe ende haestige 
besmettelijcke zieckten ende kortsen te wederstaen....» (p. 1174). 

124. aerweten; erwten. 
125. nuwelcn: na dit woord staat in het Hs. het doorstreepte woord nae t Een nuwel 

is een oblie of kaneelwafeltje. 

126. antiert: d.i. hantiert: doet, onderhoudt. 
127. ysiin: volt, deelw. van zijn ; gewcest. 
128. varynghe: vlug, snel. 
129. harcchts: d.i. ergst. 
130. gultvingherc: ringvingcr. Zie Mnl. W d b . s.v. goutvinger. 
131. syrope dc ferumotere: verbasterd uit het Italiaans : siropc di fumoterra, d.i. siroop 

van duivekervel. Cfr. P. Dorveaux. Lcs Pots de Pharmacic (Toulouse, 1923), p. 
75). 

132. cere: er be.stond een conserva hcdcrae tcrrestris, een preparaat bereid uit de gom 
van de klimop. De apothekcrs noemden deze stof gummi hcdcrae. 

133. Dit recept is de vertaling «in vlaemsche* van het Latijnse recept in het eerste 
traktaat. Zie hierboven (nota 35). 
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A A N H A N G S E L 

De volgende tckst uit het Park Hs. behoort wellicht eveneens tot het 

pesttraktaat, doch er is geen ovcreenstemmcnde plaats in het Sloane Hs. 

Het lijkt waarschijnlijk dat het een toevoeging is, eigen aan het eerst-

genoemdc handschrift. 

(fol. 75') droecht ock dat lichacm, verstarckcnde dat hart, die herscne end die leuer 
end alle ander leden. Mer men sal van dese syroepe niet mer nemen dan eyn vnce end 
eyn halue vnce in elcke reise. Wac r af die descriptie dese is C Recipe corticum citri, ra-
dicum, capparis, berberis, sandalorum, vtriusque spodij, elcks .ij. dragma, gariofilate, bu
glosse, melisse, boraginis, cicoree, elcks eyn vnce, acetose, epatice, marubij, elcks eyn halff 
vnce, lactuce siluestris .ij. dragmcn. seminum communium. violarum elcks eyn vnce. 
thimi, epithimi, scne, polopodij, elcks eyn dragma, succi absinthij, succi fumi terre, 
succi kebulorum, elcks eyn vnce. diagridij .ij. dragma, zuccari albi libras duas oft .ij. 
pont. End hier nf salmen macken eyn syrope end dese salmen suucr macken myt dat 
sap van citoniorum oft van queappelen tot dat genoegh is. End dese syroPe salmen 
besighen. 

t\ Die maniren om dese .vj. medicincn te nemen. 

Die manire om dese .vj. medicincn te nemen sail wesen aldus. Inden irsten dach 
salmen nemen dese syrope des morgcns in den dagheraet alst aue maria slaet. End 
hir op salmen eyn wre oft .ij. wren slapcn. Inden .ij. dach salmen nemen eyn dragma 
van guede dryakele, Inden .iij. dach salmen nemen cynen lepel vol corianders. Inden 
.iiij. dach salmen nemen die decoctie tegen die wormen. Inden .v. dach salmen nemen 
eyn dragma van die vocr.seide piilen. Inden .vj. dach salmen ru-sten. End in den 
seuensten dach salmen nemen enich van desen. End het en is niet quaet datmen neme 
alle wckcn eyn dragma (fol. 75*') van desen piilen. End op dien dach alsmen die piilen 
nemt soe en salmen geyn ander medecine daer thoe nemen. 

C Item dese naeuolgende plaesteringhe oft cmplaustriim is ock goet hier op gheleit. 
f[ Nemt den doyere van cynen ey end mcnget daer mede alsoe velc souts als ghy muecht 
end vernieut dyt van vre thoe vrc. Mer ick prise mer die actuale cauterie. End dan 
salmen den pacient '^ck geuen medicincn end dinghen die tegen dat fenyn wercken. 
C Item dese medecine salmen ock (1) desgelickcn den pacient alle dage geuen. 
i; Nemt dat sap van scabiose .iij. vncen terre sigillate end boli arraeni dat gewas-
.schen is; elcks eyn dragma. mengt dese end geft den pacient te drynckcn. Item alle 
smouten oft vetticheit ghedroncken verdryuen dat fenyn wten lichame end sonder
linghe dat smout van cynen hasen elck reyse eyn dragma myt goeden wyne. End des-
gelicken ock dat sap citri .ij. dragma myt goeden wyn gedroncken. End desgelicken 
verdryuen dat fenyn wt hoerder nature terra sigillata, ambra coralli, mithridatum ct 
thiriaca. 
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C Om die aposteme te brecken end te euacueren. 

Die sonderlinghe medicincn die die apostemen tc brecken end die die materie 

gheuoelick ende merckelick euacucren oft ydelcn syn dese gclick die specien der gom-

men welck syn galbanum, euforbium, arsenicum, nasturcium, vrtica semen, sinapis, nuces 

(2), rancide, cantarcUe, cordumeni, salisgemmc (3), baurach (4) 

Eeklostraat 73 A 
9910 Mariakerke 

(1) Na ock staat dege doorstreept. 
(2) Na nuces staat rand doorstreept. 
(3) Na salisgemmc staat barauch doorstreept. 
(4) einde van het blad. 
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