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Onbekend zestiende-eeuws handboek van een anonieme 
chirurgijn 

W.L. BR.4EKMAN • ' • ' • 

Het is merkwaardig te zien hoe talrijk bij ons in de Middeleeuwen en de 
zestiende eeuw de chirurgijns zijn geweest die hun kunde schriftelijk hebben 
vastgelegd. Hun aandeel in de medische orte^-literatuur is dan ook substantieel. 
En dit bovendien niet alleen in kwantiteit. Ook het peil van deze chirurgische 
werken is in vergelijking met dat van hun collega's uit de ons omringende 
landen bijzonder hoog in te schatten. De kwaliteit en originaliteit van het werk 
van Jan Yperman of Thomas Scellinck heeft grote waardering gekregen. 
Anderen, weliswaar minder beroemd, hebben eveneens waardevol werk 
nagelaten: Jan Bertand, Wouter van Casebancke, Willem van den Egher, om 
slechts enkelen te noemen. Talrijk zijn ook de vertalingen in het Nederlands van 
de toen leidinggevende, in het Latijn schrijvende Europese autoriteiten op dit 
vakgebied, zoals Lanfranc van Milaan, Guido de Cauliaco, Henri de 
Mondeville, Willem van Saliceto en Bruno de Longoburgo'. Van nog andere 
chirurgijnen van bij ons is wel het werk tot ons gekomen, maar hun identiteit die 
zal ons wel voor altijd onthouden blijven. Uitzonderlijk zijn natuurlijk na het 
verschijnen van het Repertorium van de Middelnederlandse arre^-literatuur, de 
chirurgische traktaten die tot op heden aan de aandacht ontsnapt zijn. Een ervan, 
het werk van een anonymus, wordt hier voorgesteld, inhoudelijk geanalyseerd 
en met excerpten geillustreerd. De bedoeling daarbij is alleen een eerste 
kennismaking om het voor verdere, grondiger bestudering gemakkelijker 
toegankelijk te maken. 

Dit handgeschreven manuaal werd tot op heden alleen vermeld en in 
slechts enkele regels beschreven in de catalogus^ van de bibliotheek waarin het 
zich sinds jaar en dag bevindt, de National Library of Medicine (NLM) te 
Bethesda, Maryland, U.S.A. Het wordt er bewaard als MS. 47 en is een van de 
weinige Middelnederlandse handschriften die daar ver van huis, een 
onopvallend onderkomen hebben gevonden"*. 

Het papieren manuscript (afmet. 14 x 19 cm) is geschreven door een 
enkele hand. De opschriften van de 'hoofdstukken' en de eerste letter van elk 
tekstonderdeel zijn door de rubricator aangebracht. Hij heeft ook de bladen van 
een doorlopende nummering voorzien^ Het handschrift telt 225 genummerde 
bladen, voorafgegaan door een ongenummerd blad. Data komen er niet in voor, 
maar de schriftsoort wijst op de zestiende eeuw als de tijd waarin het is ontstaan. 

De NLM heeft de codex gekocht bij een niet-geidentificeerd Nederlands 
antiquariaat, wellicht in de vroege twintigste eeuw. Het was nr. 869 in de 
verkoopscataloog waar het beschreven werd als: "Chirurgie. - Curieuze 
verzameling recepten van zeer verschillende aard ... carton kl. 8". Dit leest men 
op het knipsel emit dat in hs. 47 is ingekleefd. 
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Op het voorplat is nog een strookje papier geplakt. Het bevat het enige extern 
gegeven i.v.m. dit handschrift, nl, de door hemzelf geschreven naam van een 
vroegere, wellicht achttiende-eeuwse bezitter: "Joannes Renckers prister tot 
Overpelt". Dezelfde geestelijke vermeldt zijn naam nogmaals in de kantlijn van 
fol. Ir als "Renckers peltarix", d.i. uit Overpelt. 

Opvallend is de zeldzaamheid van korte, in de Mnl. tekst ingebedde 
Latijnse passages, evenals het bijna geheel ontbreken van autoriteiten. Alleen de 
reeds genoemde Lanfranc van Milaan en een mij overigens niet van elders 
bekende M. Caspari worden ieder eenmaal vermeld. Dit wijst erop dat de 
onbekende chirurgijn in de eerste plaats een beroep heeft gedaan op zijn eigen 
ervaring. Deze indruk wordt bevestigd door de afwezigheid van 
noemenswaardige en voldoende letterlijke overeenkomst met andere Mnl. 
traktaten over deze materie die ik heb kunnen raadplegen. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat er geen algemene gelijkenis is tussen b.v. de manier om een pijl of 
ander geschut uit een wonde te verwijderen in ons handschrift en in andere 
traktaten. Maar woordelijk of letterlijk is die niet. Ook is het zeer waarschijnlijk 
dat de scribent recepten uit andere handschriften heeft overgenomen, maar 
welke precies blijft nog te onderzoeken. 

Het volkse karakter van de inhoud blijkt uit het heel spaarzaam gebruik 
van apothekersgewichten en hun symbolen, en ook uit het voorkomen van een 
aantal zegens en andere magische praktijken. Zo treft men er een zegen aan 
tegen de beet van een razende bond en tegen wormen in de buik. 
Vermeldenswaard is vooral een heel interessante zegen tegen fijt {panaritium) 
en om te weten of men wel degelijk met deze vingerkwaal te maken heeft. Nog 
belangrijker is het magisch precede om te bepalen of een persoon al dan niet 
betoverd is, en om eventueel de "tovenaer" die daarvoor verantwoordelijk is, te 
pijnigen''. 

Het handschrift is zonder twijfel geleidelijk gegroeid en over een periode 
van een moeilijk in te schatten, maar toch beperkt aantal jaren' aangelegd. Eerst 
en vooral blijkt dat toen hij met de aanleg begon, de auteur en (of) scribent voor 
elk gepland 'hoofdstuk' een aantal bianco bladen heeft voorzien. Hierop heeft hij 
dan geleidelijk daar thuishorende informatie ondergebracht. Het gevolg is dat 
niet steeds alle beschikbaar gestelde ruimte ook effectief met tekst gevuld 
geraakte en dus vele bladen bianco gebleven zijn**. Omgekeerd bleek andere 
voorziene ruimte na enige tijd ook te krap bemeten met als resultaat op bepaalde 
bladzijden de vele toevoegingen in de ruimte die de tekstspiegel in alle 
richtingen omgeeft. 

Uit welke regio in het Nederlandse taalgebied is dit traktaat afkomstig ? 
Om deze vraag te beantwoorden is men uitsluitend aangewezen op de 
taalvormen, daar exteme gegevens daartoe geheel ontbreken. 

Het vocalisme van die taalvormen wijst op de regio die men het Noord-
Oosten van ons taalgebied noemt: het grote aantal Umlautsvormen (werm voor 
warm, hert voor hart, swert voor zwart, sleeken voor slakken, enz.) het 
uitblijven van rekking in butter voor boter, vormen als meestal vleisch voor 
vices, meestal is (zelden es), sprotelen voor sproeten en gronen voor groenen. 
roret voor roeret, voerder voor verder, ontwie voor ontwee, twiemael voor 
tweemael, twien voor tiveen. Typisch voor het hele Noorden zijn ook vormen als 
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versafften voor verzachten en och voor ook, maar de meest karakteristieke 
Noord-Oostelijke vorm is ol voor dentaal in woorden als inholden voor 
inhouden, holt(en) voor hout(en), colt voor koud, salt naast sout, enz. 

Voor een zo precies mogelijke aftjakening van het gebied waarin ons 
traktaat geschreven werd, suggereert de door ons geraadpleegde specialist "het 
Noord-Oosten ten noorden van de rivier de Berkel in Gelderland"'*. 

Vooraleer in detail op de inhoud van het handschrift in te gaan, toch nog 
dit. De inhoud bestaat grosso modo uit twee delen. Het eerste is de behandeling 
van wonden en kwetsuren in het menselijk lichaam in de gebruikelijke a capite 
ad <:a/ce?-volgorde. Deze is echter niet volledig noch systematisch gerealiseerd. 
Niet alle ledematen of lichaamsdelen komen aan de beurt en hier en daar vindt 
men kwalen of ongemakken die niet op hun juiste plaats zijn ingelast. Dit eerste 
deel omvat nr. 1 en 3 uit het hiemavolgend overzicht en neemt ongeveer de helft 
van alle beschikbare ruimte in. 

Het tweede deel bestaat uit verscheidene kleinere delen. Het is in 
hoofdzaak een antidotarium met de bereiding en het gebruik van zalven, 
pleisters, olien, medicinale wateren en scheikundige stoffen die een chirurgijn 
bij de uitoefening van zijn beroep nodig heeft. 

Hiema volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van dit 
handboek met een aantal excerpten van karakteristieke, of om de ene of andere 
reden merkwaardige passages. 

INHOUDSOVERZICHT MET EXTRACTEN'" 

* (ongenummerd blad) Dit zyn die materialen die chyrurgin ten minsten 
behoert te hebben 
Inc. Ten yersten bolus armenis [.v/t]", myrrre, olibanum'', aloes, sanguis 
draconis". Dese syn goet tot beenbroech ende den bloetloop ... 

1. (fol. 1 -127) Chirurgiaca aliqua [van hoofd tot voeten] 
Inc. Pro capite cura 

Als dat hooft geqtiel.il i.i met eenighe imlnimenl dal quetzen mach 
Soe salmen neemen darwenmeel ofte semclcn, ende coecken die met smout oft ' 

14 
bergenruysen als een pappe. Dit salmen leggen op die plaets daer dat lioeft 
geswollen oft ontsteeken is. Ende als dit niet en helpt, so sal men die plaetse oH huyte 

-, vanden hoeffde opensnyden ende besicn oft daer int hooft ecnige beenderen 
gebroecken zijn, Ende zijn daer eenigc gebroecken beenderen so salmen die 
uutneemen ende die wonde gcneesen gelyck hiemae bcscreven sal worden van die 
geneesinghe der wonden. 
Ende men sal maken een plaester van apostolicon ", ende die salmen leggen op die 
wonde. Want die trecket alle die vuylicheden nae haer uut die wonde also dat si 
cortelyck gheneest. 
Als dat lioeft gequetst is van hynnen also dat die wonde niet open en is met eenen 
stoock oft met eenen messe oft steen. also zeer dat een mensche hem dincken laet dat 
hy syn sinnen verlysen sal, ende och als liy syn sinnen ende verstant verliest, ende als 
dat hoeft niet doer en is, mer alst alleen van hiniien gequetst offte gebroecken is. 

' Soe salmen dien mensch laten in cephalica, dats die hoeftaderc, opdat dat bloet niet en 
coaguleere oft en ronne . Ende daen salmen op die ghequetste plaetse leggen een 
plaester die hiemae bescreven sal worden. 
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Als yemant gequetst is dat open is ende sonderlinge int hoeft. 
Soe moet die mensche hem wachten dat hy genen stercken wyn en drincke. Ende dat 
hy geen vlees en ete dat qualyck gecoecht is, Ende dat hy by geen vrouwen en coeme 
noch daerop zeer en dencke. ende dat hy niet te veel en spreecke, opdat hy zyn 
verstand niet en verlyse, 
Ende als die mensche daeraff soe sieck is dat hy niet gheeten en caen, so salmen hem 
wey ofi eenighe sachten dranck te drincken gheven. Men mach hem och geven een ' 
dunne pappe dat met bier gecoecht is, Ende nae drie ofte vier dagen salmen hem 
geven spijsen die hy begeert ende sonderlinghe als die patient heet van complexien is. 
Die quetzinge des hoefts gheschiet in veel maniren. Want somtyden gaet die 
quetsuere doer tot op die herssenen. ende somtyden en zyn die pannikelen gelyck dura 

18 
maler ot̂  pia mater niet gequetst. Ende somtyts en is maer die huyt van buyten 
gequetst , ende die herssene wort dickwils hieraff gheinfleert" ende geswollen. 
Ende daen moetmen die gebroecken beenderen des hoefts uutneemen ende legghen in 
de wonde eenen sieden" doeck oft eenen anderen subtylen doeck. Maer dien doeck 
moet te voeren met suyver verkensspeck bestreeken wesen opdat den doeck in den 
deerden dach toe beter uuijt die wonde gaen mach, 
Ende dan salmen besien oft die herssene van binnen gequetst is oft ghewont. Want 
leydemen daerop eenen doeck met wil van eyeren, so soude dien doeck in de wonde 
gedroecht werden, ende alsmen dien doeck daen uutname, so soude hy die herssene ^ 
quetsen oft met hem neemen. ende daer soude die mensche daen aen sterven. Ende 
hierom salmen den doeck te voeren besmeeren want dat doet die vuylicheyden 
uuijtgaen, 
Die wonden in de eerste daghen twiemael des dachs verbonden werden ende 
vemiaect. Ende die patient en sal niet spaceeren"" oft wandelen als hy cortelyc 
ghequetst is, 
Ende als die wonden materie maken oft alter dragen, so salmen eenen suyveren doeck 
in de wonde legghen, want die wonde sal lichtelick hiermede toewasschen ende 
geneesen worden, 
Als die herssene. oft die levere, oft hert, oft den omloop dyaphragma , oft die 

subtyle"' damien gequetst zyn met een mes oft anders mede, dat is doottelyck, Maer 
als den groeten darm oft die maghc gequetst zyn, so salmen die toenayen met eenen 
syden subtylen draet, ende stroyen daerop root poeder. Ende daemae salmen die 
wonde cureren met herba sanguinaria" et cum salvia' , dat is met bloetcruyt ende 
met savie ,., 

Daarop volgen recepten voor "als eenich mensche gevallen is op zyn hoeft also 
dat synen hals crom is", hoofdwonden, zalven en middelen tegen "schurfde 
hoefden" waarbij de auteur ons wel voorhoudt dat geen zalf beter heelt dan 
smout van "sleeken". 

Uit de verdere inhoud vermelden we nog doofheid, "seericheit der ooren", 
het "ruyschen ofte suysen" ervan, "vermes in auribus", neusbloeding ("een ossen 
tonge in de hant gehouden stempt dat bloet uut der nuesen"), gezwoUen of 
gekloven lippen, vlekken in het aangezicht en "Teghen die roose in aensicht ofte 
andersins". Tegen dit laatste wordt o.m. aanbevolen: 

Ofte neempt een ofte twie strengen roode side ende snidet cleyn te stucken ende 
daertoe soffraen z .i„ ende dit menget met wijnedick ende legghet dat tusschen root 
schaerlaken oft sloyrdoeck' , ende dit legget van buyten op dat herte .,, 

Op fol. 30-35 staan recepten tegen jicht, lamme of "vercrompe" leden waartoe 
o.m. "drech van jonge oyevaren", "huysnetelen ende hondensmeer" 
aanbevolen worden. Hierbij ook: 
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.4ls eenich lidt des menschen verdroocht wort. 
Recipe neemt een hele katte, ende stect die in een gans, ende bradet die katte also met 
die gans, ende bewaert dat smout dat van haer druypt. Ende bestrict die leden 
hiermede die beginnen te dorren, 
Item als die mensch geheelick uutdroocht oft alle :vn leden. 
So neemt jonge katten ende siedet die in eenen groeten ketel ende bestrickt hiermede 
alle zyn lichaem oft laet hem in dit water baden, want dit is goet. 

Fol. 36r geeft een vergelijkende label van medicinale gewichten. 
Een heel bijzondere vermelding verdient de behandeling van fijt met o.m. 

een zegen en een proef om te weten of men werkelijk te maken heeft met deze 
kwaal die hier (fol. 107v-108v) ook ael of hast genoemd wordt''. 

Die ael , hast'' ofte ficke" is een boos wormken dat in de vinger leyt in dat vorste 

leyt , ende gemeenlick wilt hy met een leyt stricken gaen , Wy dese passie, die seer 
scherp is, heeft, die mach die hast ofte ficke aldus besweeren: 
Hast ofte ficke, ick besweere u ende vermaen u by den [sic] cracht ende by den macht 
die God heefft in hemelryck ende aertryck, dat ghy nymmermeer en drinckt dit bloet 
noch dit vleesch en eet. in nomine Patris + et Filij + et Spiritus sancti + 
Als nu die hast ofte ficke aldus besworen is. so suldy toe gaen ende nemen 
ghebranden wyn, ende doen daer een doeck in, ende vrywen met die doeck die 
vingher daer die hast in is totdat lyet toe by den aermen met die hele hant. Daen so 
Icgt die natten docken daerop die vinger, ende haul een ure lanck oft halven [sic]. 
Daama bereidt men een "plaester" die men op de vinger legt, 
Om een ftck te proheren. 
Recipe Een boen ende hout dat operst vanden bone daer die sverte pleck is aen den 
fick: by aldien dattet die fick is, so blyvet die boen daeraen hangen, soe trecktse den 
fick nae hem, ende al schut men den vinger den boen biyft daeraen hangen, 

Uit de verdere, zeer gevarieerde inhoud vermelden we nog enkele passages. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar kwalen van vrouwenborsten, o.m. de 
"cancker". Hiervoor beveelt men o.m. aan: "die voeten van een deel padden, 
dese in een pot dicht toegestopt, ende maect daer pulver aff ende doet dit pulver 
in [sic] de vrouweborsten" (fol. 104r). 

Attentie is er eveneens voor gezwoUen blaas of testikels, voor pokken 
(morbus gallicus) en de kinderpokken, voor schurft en "joecken der huyten", 
maar terloops komen hierbij ook de beet van een razende bond of van een adder, 
en steken van bijen voor. Voor deze laatste is er het volgende middel: 

Oft blaeden van eenen appelboem gestampt ende die [sic] sap daer uut 
ghedruyct. Hiermede bestryck dat steecken oft byten der byen, tsal terstont 
vergaen. 

Om ons overzicht van dit deel te besluiten, laten we nog het begin van het 
hoofdstuk over "geschoten wonden" volgen: 

Als eenich pyl oft gheschuyt in den voet oft int been gheschoten is, ende als dat hout 
niet uuyt en is. 
So salmen dat wyselick uutneemen ende als die wonde over beyde syden doer is, so 
salmen daer over beyde syden een dente ofte wyecke in steecken also dat die een 
wiecke die andere geraecke. Ende dan salmen die wonde geneesen gelyck andere 
wonden, 
Item als eenighe wonde met eenige schiten' ofte pyl geschoeten is, soe en salmen dat 
hout vanden pyle niet uuijt trecken want men anders dat yser vanden pyle niet vinden 
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en soude. Ende als dat yser in de wonde gebleven is ende als dat hout daer aff is, soe 
moetmen dat yser soecken met eender spatule. 
Item als dat gheschut binnen so dyep is datmen dat niet en geneemen en mach, soe 

38 salmen in dat gaet vanden wonden stecken gantiaen oft gentiana op dat die wonde 
te breeder ende dat gaet te groeter werde. 

Een bijzondere vermelding verdient ook een zegen tegen rabies (fol. 112r) 
waarbij echter de gebruiksaanwijzing ontbreekt: 

Voer een raesende honf . 
+ Pax + Max + Nax + Dex + ymax acorus gladis irys 
Alga fura sassa Tula truta mirta athanatos 
Yschyros eleyson, 
+ pater et alpha + Jesus nazarenus 
+ filius et vita + Rex judeonim 
+ Spiritus sanctus in te remaneat 
+ O fili[us] David miserere mei, 

2. (fol. 128-178) [Zalven, pleisters, poeders en wondendranken] 
Inc. Goede plaesteringhen worden gemaect van roosen ... 

Hier vindt men een grote collectie zalven van allerlei soort, o.m, groene zalf, 
witte, unguentum citrinum*, dyaquilon ', rode zalf, u. rufinum d.i. "rosse 
zalve", u. fuscum d.i. "brun salve", grouwe en zwarte zalf, "treckende" zalf en 

Een treck plaester voor minnichderanden .seer. 
47 

Recipe derwenbloem " ofte meel eenen lepel vol, ende tempert dat met wijn in een 
panne, doet dat daen over het vier ende doet daer dan in wit ofte sweert peck oft 
herst " so groet als vier haselnoeten, ende siedet tot dat dick genoech is, altijt rorende 
ofte het wert verlooren, dan necmtet aff vanden viere ende roret tot dat het cout is. 
Ende off het u dan te dunne waer, so moecht ghijt dicken, oft dunnen, ist te dick, nae 
u believen, 
Dese plaester heelt alle seercn ende dit op een wycke gestrecken in een wonde so diep 
die is, ende een plaester hiervan daerover geleyt, so brenget die wycke voer haer alle 
dat alter dat in de wonde is ,., 

Vermelden we onder de vele andere zalven alleen nog een "coenincks salve" '**, 
een Lanfranc-zalf^ , een "unguentum chyrurgicum", een u. fuscum secundum 
d.i. een tweede zwarte zalf, "die twiede bruyn salve", en de grote en de kleine 
Gratia Dei*. 

Bij de poeders vindt men hier o.m. "corrosive pulveren", maar ook dito 
invretende pleisters, alsook een "styckpleyster*' M. Casperi die wonderlyck in 
zyn operatic is". 

Bij de wondendranken vinden we b.v. het "Warom datmen alle maniren 
van cruyden in wondendrancken doet ende wat elck cruyt besonder worcket", 
verder "Een pysoen ofte wondendranck daermen die siecke mede beproeft oft 
hy sterven sal oft leven". 

Dit deel eindigt met de "vier meisters drancken"'"* en verscheidene andere 
"coeldrancken voor wonden". 
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3 . (fol. 179-196r) Een sonderlynge tractaet ende waerachtich voer 
verbrantheyt. Ende profytelyck tot veel andere gebrecken. 
Inc. Om te maken dat die verbrantheit niet op en loop met blaederen ... 

Hierbij lezen we ook een aantal middelen die met "verbrantheyt" niets te maken 
hebben: 

Item wanneer een vrouwe van kinde verloost is ende dat kint in swymen is oft doet 
waer, ende niemant daer lyjfaen en siet. 
Soe neemt eenen witte[n] ayun ende snidet hem midden doer, ende houdt dat kint 
voer synen mont, tsal wederom tot hem selve[n] coemen. so verre daer adein in is, 

49 

Item den ayun een stuyck met syphunich besmeert ende aen dat weedom der tanden 
geleyt versafftct die pyne vanden ta[n]den. Probatum, - • L • 

Aansluitend bij het voorgaande is de bespreking van de eigenschappen van de ui 
en zijn gebruik bij verbrandheid: 

Item die ayunen hebben wondcrlyckc macht in haer opcraticn. Sv zyn potentalyck 
heet ende actualick" vochtich ende doer hacrc hete complexie rarefacieren"", ende 
doer haere vochtichcit relaxcren sy de huyte, ende in dcser voeghen trecken sy nae 
haer, verteeren ende vcrdroegen die vochtichcit ,,, 

4. (fol. 196v-202) Sommige coestelicke olien te bereyden voer diverse 
gebrecken. 
Inc. Ten eersten om olye van rosen te maken. Neemt roosbladen al versch 
ghepluyckt op den middach ... 

Hier vindt men o.m. de bereiding van olium camilli , o. rorismarini , o. 
balsami^', o, balsami artificiael, o. albi nardi'*, o. hepyricom", o. lavendrie'**, o. 
tapsys barbati"''', o. rosarum** en vele andere "seer costelycke olyen" om "alle 
gebrecken te smeeren". 

Ook een paar zalven hebben hier een onderkomen gekregen, o.m. een 
"unguentum aipy [sic: lees apiy]''\ Deze begint als volgt: 

Om apiiim te maeken. 
Neemt merck ende stotet die tot dat ghy eenen pot vol saps hebt, daertoe anderhalff 
commeke honnich, ende wel een halff commeke meels van tarwebloem, Dat tempert 
wel onder elck ander in een panne, ende docgct te vuer, ende roret wel op die boedem 
ende aen die canten op dattet niet en brande tot dat dick is. Daen settet aff vant vuer 
ende doet daer in wel z,i. derepenthin ~ ende rorret wel tot dat cout is et sic fiet 
apium. 
Dit is seer goet voer geswollen die niet connen doerbrcckcn ende tot andere seeren, 
och voer gequetste leden tuschen vel ende vleisch daermede gesmcert... 

In een "wormcruyt", d.i. een anti-wormenmiddel leest men: 

Item die bast van aschenbomen " ende alzen ana cleyn gestampt ende met 
wynedick gedro[n]cken doet alle wornien, jae padden ende slangen scheyden uut 
des menschen lichaem. Probatum. 
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Een ander middel voor 'vermes in ventre' bestaat uit een aantal magische 
woorden, vermoedelijk geschreven op een stuk papier of perkament: 

^ . 66 
C antra vermes in ventre 
Item als vormen [.sic] in de buyck syn, .scrieft: 
+ Magala + magalaba + Magalabata et liga super ventrum. 

5. (fol. 202v-205) Sommige costelicke wateren artificial 
Inc. Dit is een sonderlinge costelicke water voer die met die popelzy*^ 
geraect zyn inder tongen ... 

Hier treft men o.m. aan een "aqua rorismarini", een "water dat suvert alle quadt 
gat en die vergaen zyn van apostimatien, claporen'''' ende pocken ...", een 
"ander artificiale water", een "goet droech water"^ , een water tot alle wonden, 
een water voor "fistelen, stinckende teenen oft gaten", een "aqua contra 
cancrum", een oogwater, enz. 

6. (fol. 206-21 Ir) [Bereiding van scheikundige stoffen, een anti-gif en een 
incantatie] 
Inc. Om den steen van alkemie te prepareren ... 

Uit de inhoud o.m. middelen om aluin te bereiden, kwikzilver te "mortificeeren 
ofte doden", om 
Een voorbeeld: 
ofte doden", om rotszout en zeezout te prepareren of om boas™ te bereiden. 

Otn antemoniiim te calcioneren /sic/ ofte te prepareren. 
Neemt antemonium lb, I, wel cleyn gepulverizeert ende gesyft, dese doet in een 
houtmakers ofte ongeloode panne, ende settet die op goede heete kolen ende rorent 
met een ysere spatule die vol gaten sy ofte andere plat ysere, so lange tot dattet 
cluytachtich oft colterich" wert ofte hert. Daen salment wederom pulverizeeren als 
voeren ende syfftent, ende gytent wederom in deselfTde vorseide panne, ende brandet 
op hete coelen altyt rorende als voerseit is. Dit doende al aen ende aen, so lange tot 
dattet gloych " wert, 

Ende als ghy dit so waecks ende deckmael gebrant, gepulverzeert ende gesyft ende 
74 gecalcioneert hebt. tot dattet ten laetsten gloyende woert, soe dattet niet meer en 

roeckt, ende ghy een pulver hebt so wit als ka[l]ck, so selt ghy met een punt van een 
mes van dit pulver werpen op eenen gloyende koel oft opt vuyr, ende ist dat niet meer 
en roket, so isset genoch gebrant oft gecalcioneert.., 

Onverwacht treft men hier ook een belangrijke, magische werkwijze aan om te 
weten of iemand al dan niet betoverd is en om eventueel de maleftcus die 
hiervoor verantwoordelijk is te pijnigen ". Aansluitend daarbij zijn een paar 
middelen om vergif in het lichaam op te sporen en buiten werking te stellen (fol. 
208v-209v): 

Vergift. 
Die kennen wil oft een mensche vergeven es oft niet. 
Recipe brembloomen , dese bindet op de rechter arm: wort sy swert, so es hy -
vergheven. 
Si vis scire an aliquis incanlatus sit, el maleficum punire. 
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Recipe. Neemt twie ofte drie schutelen regenwater ende wasschet hem daer in zyn 
handen ende voeten, ende scrabbet die voeten onder ende die handen binnen wel aff, 
ende cortet alle die nagelen aen handen ende voeten. Ende neemt wat van zyn uryne 
ofte pisse, ende wat van zyn haer, ende doet dit al tsamen by elckanderen in dit 
vorseide voet ende hantwater. 
Daen coept drie naelden, drie wordelen ende eenen nieuwen pot al tsamen sonder 

78 
denghen , ende doet alle dese vorseide dinghen oft materien in desen nieuwen pot 
daer noet ydt is ingeweest, ende hanget dat over een vuyr, ende latet sterckelyck 
sieden. Ist dattet oversiedet, soe ist geen toeverye, mer loopet hooch op ende en caen 
niet oversieden, so suit ghy den tovenaer pynen so lange alst siedet, Mer doet u 

79 
doeren ende winsters toe ende en steckt in die borlen niet. Daen neemt den pot alst 
al swert uutgebrant is, ende smytet hem wech daer niemant mach by coomen. 
Soe suit ghy wassen ende doen alle die in buys zyn, ende ghy suit also bevinden wy 
betovert is oft niet. 
Ende en caen die pot niet overloopen hoe sterck ghy och daer onder stoeckt, so is die 
mensch betovert. So suit ghy wederom op een nieuwe al aen doen ende sieden als 
vorseit is, so lange tot als hy overloopt ende doen den pot ontstuycken smyten ende 
bringen hem daer nyemant ymmermeer mach by coemen. 

7. (fol. 211-212) Perfecta regula et cognitio in medicinis phisicis et 
chirurgicis ponderum 
Inc. Een gemeyn pont lb. 1 is xvi z. ' 

Interessant hierbij is vooral het volgende: 

Item dit teecken an beteekent van elcx soe veel als dat gewicht dat daemae wolcht .,. 
80 

Ende alst alleen staet sonder eenich gewicht, soe beteeckent evenveel, so veel als u 
van elcx allycke veel gelyfft te neemen, oft so swaer als ghyt wilt hebben van elx 
eewen veel. 

Hierop volgen de symbolen voor pond, ons, scrupel, enz. ' 

8. (fol. 213-225) Register seu Tabula 

Gedetailleerd en thematisch geordend inhoudsoverzicht met opgave van de folio 
waarop elk aangegeven onderwerp ter sprake komt. 

Eeklostraat 69 
9030 Mariakerke (Gent) 

SUMMARY 

The holdings of the Nat. Libr. of Medicine at Bethesda (U.S,A.) include a 16"'-
century manuscript in Middle Dutch which has not yet received the attention it 
deserves, nor the place it should occupy in the corpus of Dutch artes-literature, 

Attention is drawn in the present paper to the existence of this manual written by 
an anonymous chirurgeon. Judging by the dialectical features of the language, he 
must have flourished in the north-eastern part of the Netherlands, A survey of the 
manuscript's contents, interlarded with sample extracts, is intended to make the 
manual available for further and more detailed study, 
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NOTEN 

' Voor meer gegevens over het werk in het Mnl, van de genoemde meesters moge het volstaan te 
verwijzen naar: R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur, 
Utrecht, 1989, s.v, Chirurgie. 

' C.U, Faye cfe W,H. Bond, Supplement to the Census of medieval and Renaissance MSS. in the 
United States and Canada, Bibliographical Society, New York, 1962, p. 137, 

' Aan een ander hs, zal ik een afzonderlijke bijdrage wijden. 
"" R, Jansen-Sieben, Op.cii.. veniieldt een enkel hs. Ze refereert eraan als Ace, No, 156638, maar 

naar deze bibliotheek mij meedeelt, een sinds lang in onbruik zijnde manier; in feite is hiermee 
hs, 43 bedoeld (geschreven in 1588, niet 1583): cf, E. Tunis, Early Western Manuscripts in the 
Nat. Lihraiy of Medicine. A Short-Title List, Bethesda, 1989, 
Deze nummering is op bepaalde bladen verdwenen of zogoed als onleesbaar. Daar ik alleen een 
microfilm van het hs, heb gebruikt, heeft dit moeilijkheden bij de precieze lokalisering van 
enkele teksten opgeleverd, 

" Alle zegens en andere magische teksten worden hiema afgedrukt, 
' Er is geen noemenswaardige evolutie in de hand van de scribent, 
* Geheel bianco zijn: fol, 7v, lOv. 12, 14, 16, I7v, 18, I9v, 20, 36v, 39v, 43r, 45r, 47v, 50v, 62r, 

82r, 107v. 116r, 118v, 122v, 125r, enz. 
'' Met dank aan Dr. L. Van Durme voor de vriendelijk verleende hulp, 
'" In de aangehaalde teksten zijn hoofdietters en leestekens door mij aangebracht en werd de 

spelling enigszins "genormaliseerd" (M' voor uu, u voor v, i yooxj en omgekeerd), Wat tussen 
vierkante haakjes staat. is door mij toegevoegd. Afkortingen zijn stilzwijgend opgelost. 

" bolus armenis: lees b. armenicus, t1jne kleisoort afkomstig uit Armenie, 
'" olihanum: wierook. 
' ' sanguis draconis: drakenbloed, rode harssoort van de boom Dracaena draco. 
'•* bergenruysen: reuzel van barg, 
'* plaester van apostolicon: pleister met apostelzalf, naar een recept van Avicenna, aldus genoemd 

omdat ze uit twaalf ingredienten bestaat. 
" coaguleere: stoUe. 
'' ronne: syn, van coaguleere. 
'" pannikelen ... mater: hersenpan met een buitenste (dura mater) en een binnenste laag (pia 

mater). 
" gequetst: hs. gequetste. 
™ gheinfleert: syn. van gezwoUen. 
' ' sieden: zijden. 
"• .spaceeren: wandelen (cf Dt. spazieren). 

cortelyc: kort te voren. 
"'' omloop dyaphragma: middenrif, Lat. diaphragma. 
'̂ .subtyle: dunne, 
'̂ herba sanguinaria: syn. bloetcruyt. 

"' et cum salvia: en met salie, savie, plant van het geslacht Salvia. 
'" sloyrdoeck: neteldoeck (?); het woord is mij niet van elders bekend, 
'̂ huysnetelen: plant van het geslacht Uriica, wellicht brandnetels; de samenstelling is mij niet van 

elders bekend, 
'" Vgl, hiermee nr, 41 (tweede alinea) en nr, 42 in mijn Middeleeuwse witte en zwarte magie in het 

Nederlands taalgebied, Kon, Acad, Gent. 1997, p, 90-91, 
' Deze namen komen in andere Mnl, teksten niet voor, Zie de volgende voetnoten, 

'" ael: Dt, adel. adi, naam van de 'worm' die verondersteld is de ziekte te veroorzaken: Fick-.4dl, 
fijt (cf, M, Hofler, Deut.sches Krankhcilsnamen-Buch, Miinchen, 1899), 

" hast: Dt, ast. a.ss, ei.ss (cf Hofler): met hypercorrecte h: fijt, 
'* ficke: fijt, Lat. panaritium. 
'' leyt: lid, kootje. 
"*' stricken gaen: weglopen, doen verdwijnen, afsterven. 
' ' schiten: lees schichten. 



ONBEKEND ZESTIENDE-EEUWS HANDBOEK 15 

gantiaen oft gentiana: gentiaan (Gentiana lutea L). 
De eerste drie "woorden" zijn een variant van een ook van elders bekende zegen die echter 
meestal tegen tandpijn gericht is: zie mijn Middeleeuwse witte en zwarte magie, nr, 118, p. 167 
en 168, 
unguentium citrinum: geelkleurige zalf; voor de bereiding cf W.S, Van den Berg, Een Mnl. 
Vertaling van het Antidotarium Nicolai, Leiden, 1917, p, 164. 
dyaquilon: een pleister; voor de bereiding, zie Antid. Nic, p. 78. 
derwenbloem: tarwebloem, 
herst: bars, 
Recipe was, schapensmeer, "menschensmeer", hondensmeer, hertensmeer, smeer van een 
"cater", enz, 
Recipe wechbreblaeden, gariofilaet. bugel, agrimonie, brunelle, sparge, enz.; vertoont geen 
gelijkenis met de "Lanfranc salve" bij de Jonge Lanfranc (cf. R. Miiller, Der 'Jonghe Lanfranc', 
Inaug, Diss,; Bonn, 1968, p. 76 en 82). 
Cf R, Miiller, Op.cit., p. 84-85, 
styckpleyster: kleefpleister van een mij niet van elders bekende meester. 
Men vgi. R, Miiller, Op.cit., p, 88-91. 
Syphunich: zifthoning, .syp: zeef. zift ',', dan gezuiverde honing, de samenstelling is mij niet van 
elders bekend, 
potentalyck: in potentie (lees polentialyk). 
actualick: in feite. 
rarefacieren: los maken of verdunnen, 
olium camilli: olie uit kamillebloemen (Matricaria chamomilla L.). 
0. rorismarini: olie op basis van rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.). 
o. balsami: uit sap van de balsemstruik (Commiphora ahyssinica Engl.). 
o. albi nardi: nardusolie uit spica nardi, spijkolie, 
o. hepyricom: olie van St.-Janskruid, een hertshooisoort (Hypericum perforatum L). 
o. lavendrie: lavendelolie. 
o. tapsis barbati: tapsie-olie uit Tapsus barbalus L.. 
o. rosarum: rozenolie; voor de bereiding, zie .4ntid. Nic, p, 247, 
ungwen/um aj/)v: zalf met eppe, juffrouwnierk (.4/7(»OT gravfo/en.s i,), 
derepenthin: terpentijn, balsem aflcomstig van een boom (Larix enopaea D.C.). 
aschenbomen: es (Fraxinus excelsior L.). 
alzen: zwarte els (AInus niger L.). 
wynedick: wijnazijn. 
Vgl, mijn Middeleeuwse witte en zwarte magie, nr, 146, p, 186-187, 
popelzy: beroerte, 
apostimacien, claporen: twee syn, voor gezwellen, 
De ingredienten omvatten o,ni. gestoten aluin, galnoten. bonen, hoolwortel en "schellen van 
gamaten" die verpulverd worden en ingekookt in regenwater. 
boa.s: lees borax, boorzure soda. 
colterich: lees clonterich, klonterig, 
gloych: gloeiend. 
waecks ende deckmael: 2 synoniemen: vaak en dikwijls. 
gecalcioneert: gebrand (zie enkele regels verder in de tekst). 
Vgl. mijn Middeleeuwse witte en zwarte magie, nr, 381, p. 453-454. 
brembloomen: bloemen van brem. 
wordelen: wortels (?), 
denghen: afdingen, 
borlen: bet, onzeker (drempels ?). 
beteeckent: betekent het. 


