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Voorwoord

Deze editie vormt de afronding van eenmasterstudiewaarin het hoofdaccent lag op
de Middelnederlandse Literatuur. De aanleiding voor deze editie bestond uit een
tutorial over de Middelnederlandse gynaecologische literatuur, waarin onder be-
geleiding van prof. dr. Orlanda Lie en prof. dr. Monica Green een gynaecologische
tekst werd geëditeerd en in zijn cultuurhistorische context werd geplaatst.

Tijdens dit tutorial maakte ik kennis met de wonderlijke wereld van de middel-
eeuwse medische literatuur aangaande vrouwen. Deze literatuur, in onze ogen vol
bijzondere inzichten en geneeswijzen, schetst een beeld van middeleeuwse ideeën
over het (functioneren van het) lichaam, seksualiteit, over ziekte en gezondheid en
over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

In augustus  studeerde ik af met een bachelor Nederlandse Taal en Cul-
tuur. Hierbinnen hield ik mij met diverse deelgebieden bezig, zoals Nederlands
als Tweede Taal, jeugdliteratuur en middeleeuwse literatuur. Dit laatste onderwerp
besloot ik verder uit te diepen tijdens een master Middeleeuwse Studies. Naast gy-
naecologische teksten heb ik mij in dit kader bezig gehouden met emotionaliteit
en oraliteit in teksten, historische lesmateriaal en paleografie en codicologie. Deze
kennis zal hopelijk voldoende voorbereiding blijken te zijn voor het tot stand bren-
gen van deze scriptie.

In zijn totaliteit heeft deze scriptie geruime tijd in beslag genomen. Graag be-
dank ik familie, vrienden en studiegenoten voor het geduld, begrip en hulp tijdens
deze periode. Met name Cécile deMorrée was een steun bij het vertalen van de La-
tijnse passages. Ik ben Orlanda Lie zeer erkentelijk voor de begeleiding gedurende
het tutorial en de scriptie. Uiteindelijk ben ik zeer verheugd met het resultaat, dat
niet zou hebben bestaan zonder de geweldige steun van TAT Zetwerk. In het bij-
zonder wil ik Ivo Geradts bedanken, die verantwoordelijk is voor het prachtige
zetwerk van de editie.

Jojanneke Hulsker
Utrecht 
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Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen

a. De medische wereld in de Middeleeuwen

In de vroege Middeleeuwen was de geneeskundige kennis en praktijk een zaak van
kloosterlingen. Zij beschikten over de theorie in handboeken en vulden dit aan
met praktische kennis. Deze kloostergeneeskunde beleefde in de elfde eeuw haar
hoogtepunt. Gedurende de twaalfde eeuw verdween zij echter naar de achtergrond,
onder invloed van verschillende ontwikkelingen.1

Ten eerste verwierf de prestigieuze medische school in het Zuid-Italiaanse Sa-
lerno door heel Europa grote bekendheid. Belangrijke werken uit de school van
Salerno behielden voor lange tijd een grote invloed, net als gezaghebbende verta-
lingen van islamitische werken die daar tot stand kwamen. Salerno was namelijk
ook de bakermat voor het contact met de Grieks-Arabische geneeskunde, een ont-
wikkeling van groot belang voor de medische denkbeelden in de westerse genees-
kunde.2

De uitbreiding van de medische kennis onder invloed van het medische cen-
trum in Salerno had gevolgen voor het onderwijs aan de universiteiten. In plaats
van de uitsluitend praktische vorm die de kloostergeneeskunde had gekenmerkt,
werd de geneeskunde en het bijbehorende onderwijs voornamelijk theoretisch en
ontwikkelde het zich tot een speculatieve wetenschap. Het praktijkelement werd
op dusdanige wijze gemarginaliseerd, dat de opleiding als tak van de filosofie be-
schouwd konworden. Zodoende verwierf de studie een steeds belangrijkere positie
binnen de universiteit.

Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dat er een steeds grotere kloof tussen
theorie en praktijk ontstond.Deze afstand had op zijn beurt weer effect op demedi-
sche uitvoering. Er vormde zich een scheiding tussen een physicus, een universitair
geschoolde arts die zich baseerde op zuiver logische argumenten, voortkomend uit
zijn aristotelische, natuurfilosofische opleiding, en een medicus, die hoofdzakelijk
praktijkgericht werkte en observatie als hoogste richtlijn beschouwde. Onder hen
bevonden zich apothecarii, herbarii en chirurgii, die met een tal van titels werden
aangesproken. Deze verwarrende titulatuur maakt het moeilijk een duidelijk on-
derscheid op basis van opleidingsniveau en beroepspraktijk vast te stellen, hoewel
dat onderscheid er waarschijnlijk wel was.3

 lie : .
 jansen-sieben : m.n. –.
 Idem, .
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Tevens veranderde de rol van de monniken binnen de geneeskunde. Omdat er
werd gevreesd dat de groeiende aantrekkingskracht voor de medische wetenschap
te veel afbreuk zou doen aan de spiritualiteit, begon de kerk zich ertegen te verzet-
ten. Ook de hulp aan vrouwelijke patiënten werd afgekeurd en bovendien waren
de vergoedingen aan monniken voor medische hulp de kerk een doorn in het oog.
In  verbood het vierde Lateraanse concilie priesters en monniken enige han-
deling te ondernemen waarbij bloed zou kunnen vloeien. Hiermee verschoof de
organisatie van de medische voorzieningen grotendeels naar het stadsbestuur en
kregen leken-artsen de monopolie.4

b. Gynaecologische teksten

De centrale rol die het klooster in de medische praktijk tijdens de vroege Middel-
eeuwen speelde, was niet gunstig voor de gynaecologie. Het waren de clerici die
eeuwenlang het meeste werk verrichtten met betrekking tot het kopiëren van de
wetenschappelijke teksten en zij kozen er stelselmatig voor om de gynaecologische
gedeeltes weg te laten, uit overwegingen van kuisheid.

Bovendien lag de focus voor deze clerici op het doorgeven van de kennis zoals
die bestond, in plaats van deze uit te diepen. De boeken die er waren bevatten
dus voornamelijk praktische voorschriften en recepten, en met betrekking tot de
gynaecologie vormden zij een mengeling van volkswijsheid en wetenschap.5

De splitsing tussen theorie en praktijk die in de twaalfde eeuw ontstond, heeft ook
invloed gehad op de literatuur over gynaecologie, waarbinnen twee verschillende
tradities te onderscheiden zijn.

Tot de theoretisch-filofische traditie behoort de SecretisMulierum. Ditmedisch-
filosofische boek werd in de Middeleeuwen toegeschreven aan Albertus Magnus,
maar is waarschijnlijk aan het einde van de dertiende eeuw door een van zijn leer-
lingen op schrift gezet. Het boek bestaat uit dertien hoofdstukken, waarin allerlei
onderwerpen aan bod komen op het gebied van voortplanting en het functioneren
van vrouwelijke geslachtsdelen.De denkbeelden die hierbij tot uitdrukkingworden
gebracht zijn grotendeels ontleend aan de bestaande natuur-filosofische en medi-
sche traditie.6

De vele kerkelijke verwijzingen in de tekst doen vermoeden dat de tekst in een
religieuze omgeving tot stand is gekomen. Waarschijnlijk heeft de tekst als doel
gehad clerici te introduceren in de natuurfilosofie, met nadruk op de voortplan-
ting. Behalve dat dit een verrijking was van hun algemene ontwikkeling, kon de
informatie ook als hulp bij pastorale activiteiten fungeren. De tekst geeft, een oude

 Idem, –. lie : .
 diepgen : –.
 lie : –.
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christelijke traditie volgend, echter ook een negatief vrouwbeeld, waarmee de tekst
eveneens als waarschuwing lijkt te dienen tegen de slechte natuur van vrouwen.7

Tot de meer praktisch geneeskundige traditie behoort het Liber Trotula. In deze
tekst is nuttige informatie te vinden over de anatomie en fysiologie van het vrouwe-
lijk lichaam. Het werk bestaat eigenlijk uit drie, samengevoegde, teksten: Liber de
Sinthomatibus Mulierum, De Curis Mulierum en De Ornatu Mulierum. Deze tek-
sten hebben ieder een eigen identiteit, waarin de typerende visies van de verschil-
lende compilators op vrouwenziektes en cosmetische zaken naar voren komen. De
eerste en laatste tekst zijn anoniem, maar de tweede is toegeschreven aan een vrou-
welijke arts uit Salerno, genaamd Trota. De drie teksten hebben alledrie een eigen
leven geleid, maar zijn ook, aan het einde van de twaalfde eeuw, samengevoegd tot
één boek, met de verzamelnaam Trotula. Dit is een verwijzing naar de compilator
van de tweede tekst. Het boek behoorde al snel tot een van de belangrijkste werken
op het gebied van de vrouwengeneeskunde en maakte deel uit van de praktische
wereld van de chirurgen, chirurgijnen en vroedvrouwen.8

c. Gynaecologische teksten in het Middelnederlands

Tot in de twaalfde eeuw werden medische teksten alleen in het Latijn geschreven,
de taal van de wetenschap. Maar vanaf die periode kwam er een ontwikkeling op
gang; de Latijnse wetenschap werd steeds vaker ook in de volkstaal toegankelijk
gemaakt. Dit betekende dat een groter, lager opgeleid en minder gespecialiseerd
publiek kennis kon nemen van de wetenschappelijke teksten, waar ook medische
informatie deel van uitmaakt.

Toen de wetenschappelijke kennis uit de Secretis mulierum en de Liber Trotula
in het Middelnederlands werd vertaald, vervaagde de scheiding tussen de twee tra-
dities: denkbeelden van de van oorsprong verschillende tradities werdenmet elkaar
gecombineerd. Hierdoor laat de Middelnederlandse overlevering van de gynaeco-
logische teksten een zeer gevarieerd en divers beeld zien.

 lemay : –.
 green : xi–xii, lie : .
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Stand van zaken binnen het Trotula-onderzoek

a. Onderzoek naar de Middelnederlandse Trotula -traditie

Pionierswerk binnen het onderzoek naar de Trotula-teksten is verricht door Mo-
nica Green. Zij bracht in  de eerst moderne editie uit van de Latijnse Trotula.1
Slechts eenmaal was de Trotula eerder geëditeerd en wel in de zestiende eeuw.2
Green geeft in haar editie een tijdsbeeld van het middeleeuwse Salerno, een Zuid-
Italiaanse stad waar zich toentertijd een centrum van medische expertise bevond
en waar ook de Trotula-compilatie tot stand is gekomen. Daarnaast verschaft zij
ons belangrijke nieuwe inzichten met betrekking tot de identiteit van de verta-
ler/compilator en de structuur van de teksten.

Green deed ook onderzoek naar de overlevering van de Trotula in het Latijn
en in de volkstaal. Ze stelde een corpus vast van tweeëntwintig volkstalige Tro-
tula-vertalingen (drie Nederlandse, vijf Engelse, zeven Franse, drie Duitse, éénHe-
breeuwse, één Ierse en twee Italiaanse bewerkingen) en twee Latijnse bewerkingen,
één in verzen en één in proza. In totaal zijn deze Trotula-vertalingen in zestig ver-
schillende manuscripten overgeleverd.3

Orlanda Lie heeft onderzoek gedaan naar de Middelnederlandse Trotula-tradi-
tie in het kader van de gynaecologische traditie (lie [ter perse]). In totaal bevat de
overlevering twintig teksten.4Deze laten volgens Lie, in vergelijkingmet de Latijnse
traditie, een zeer divers beeld zien: de Trotula-traditie is vermengd met andere
denkbeelden.

Lie verdeelt de teksten in vier groepen. Hierbij worden de drie onafhankelijke
vertalingen van de Trotula, Brugge sb , Kopenhagen gks  en Hamburg sb
Cod. Med. , gecatagoriseerd als één aparte groep. Deze is het meest represen-
tatief voor de inhoud van de Latijnse Trotula. De informatie is gedetailleerder en

 Green, M.,The Trotula: A Medieval Compendium of Women’s Medicine. Ed. en vert. Philadelphia,
. Deze editie is later in paperbackversie verschenen, waarbij de Latijnse tekst (met volledig
kritisch apparaat en bijbehorende verklarende woordenlijst) is weggelaten en alleen de Engelse
vertaling te zien is: Green, M.,The Trotula. An English Translation of the Medieval Compendium of
Women’s Medicine. Philadelphia, /.

 Kraut, G. (ed.) ‘Trotulae curandarumAegritudinumMuliebrium, ante, in & post partum liber uni-
cus, nusquam antea editus.’ In: Experimentarius medicinae. Stratzburg, . Hierna verschenen
nog twaalf edities (waarvan de laatste in ), allen (in kleine mate gewijzigde) heruitgaves van
de editie van Kraut.

 green : –.
 Volgens de inventarisatie van Ria Jansen-Sieben in jansen-sieben : –.
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omvangrijker dan in andere teksten en de invloed van andere zienswijzen isminder
merkbaar in vergelijking met de andere groepen.

De teksten bevatten een vrije vertaling en bewerking van de gynaecologische
en obstetrische gedeeltes uit de Trotula-tekst, aangevuld met informatie uit andere
bronnen. Alle drie versies zijn in proza geschreven en bewaard in een vijftiende-
eeuws handschrift. Bovendien richt de vertaler/compilator zich in alle drie teksten
tot een vrouwelijk publiek. Ook bevatten de teksten allemaal illustraties van hulp-
middelen voor de genezen van gynaecologische problemen.

Deze drie teksten zijn dus te beschouwen als representatieve volkstalige bewer-
kingen van de Trotula. De Trotula in het Kopenhaagse handschrift, Kopenhagen
gks , is in  geëditeerd door Brigitte Kusche (kusche ). Naast een
diplomatische editie aangevuld met een uitgebreide woordenlijst geeft Kusche een
beschrijving van het handschrift en schetst ze het wetenschappelijke milieu en de
sociaal-culturele situatie ten tijde van het ontstaan van het werk. Ze analyseert de
inhoud, de taal en het schrift van het werk enmaakt ten slotte een korte vergelijking
met de Brugse tekst.

De Trotula in Hamburg sb Cod.Med.  heeft voor het eerst speciale aandacht
gehad in het tutorialWomen’s secrets in theMiddle Ages.5Hier is een begin gemaakt
voor een editie, die in de doctoraalscriptie van Bineke Glas zal worden afgerond.
Ook is er in het tutorial onderzoek verricht naar diverse onderwerpen die in het
handschrift te vinden zijn. De resultaten hiervan zijn getoond tijdens een sympo-
sium en ééndaagse tentoonstelling in Juni : Everything you always wanted to
know about women.

Brugge sb  is in  voor het eerst uitgegeven door Anna Delva (delva
). Naast een kritische editie van deze versie van de Trotula is er ook een cul-
tuurhistorische inleiding toegevoegd. Na het verschijnen van dit proefschrift zijn
er echter diverse kanttekeningen bij de uitgave geplaatst. Hieronder volgt een sa-
menvatting.

b. De eerste editie van de Brugse tekst

De Vlaamse historica voerde in  in haar proefschrift Vrouwengeneeskunde in
Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen een historisch onderzoek uit naar de sa-
menleving in Brugge in de vijftiende eeuw en de rol die de vroedvrouw hierin
speelde. Deze historische context vormde de inleiding van haar uitgave van het
Brugse handschrift.

Delva begint de inleiding met een onderzoek naar de herkomst van het hand-
schrift, onder andere aan de hand van het watermerk. Ook tracht zij inzicht te
verkrijgen in de compilator en het publiek van de tekst met behulp van inhou-
delijke aanwijzingen. Vervolgens introduceert zij de Trotula-traditie en schetst ze
een beeld van het gebruik van medicatie, het vrouwelijk schoonheidsideaal en de

 Tutorial aan de Universiteit Utrecht, onderdeel van de Master Middeleeuwse Studies en Medieval
Studies, in de periode april-juli , gedoceerd door Orlanda Lie en Monica Green.
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omgang met zwangerschap in de late Middeleeuwen. Het laatste hoofdstuk van de
inleiding is gewijd aan ‘het Brugse geneeskundig milieu ten dienste van de vrouw
in de late Middeleeuwen.’ Daarna volgt een samenvatting en een kritische editie
van de tekst.

Het proefschrift van AnnaDelva is driemaal gerecenseerd. In een recensie inDe
Nieuwe Taalgids bekritiseert Ria Jansen-Sieben de slordigheid van de editie, waarin
maar liefst  afschrijffouten zouden zitten, met daarnaast ook vele etymologi-
schemisinterpretaties en ‘vérgaande slordigheid’ ten aanzien van de bibliografische
gegevens. Bovendien trekt Delva naar haar mening geen nauwkeurige conclusies:
‘Weliswaar kunnen deze voortvarende conclusies een kern van waarheid bevatten:
de Brugse herkomst, de schrijfster, het bakers-publiek hebben als hypothesen een
graad van waarschijnlijkheid, maar diskutabel is de manier waarop ze tot zeker-
heden gepromoveerd worden.’ Het hoofdstuk over het Brugse geneeskundige mi-
lieu noemt Jansen-Sieben zorgvuldig en uitgebreid, dit in tegenstelling tot eerdere
hoofdstukken met informatie over de historische context. Deze betitelt zij als een
‘vulgariserende compilatie.’ Concluderend vraagt zij zich af hoe het mogelijk is dat
dit werk de titel van proefschrift waardig is.6

Willem Daems plaatst een jaar later notities bij de uitgave, ‘om te voorkomen
dat anderen dit werk als hoogste wijsheid zullen aanhalen’ en geeft vervolgens ver-
beteringen met betrekking tot onnauwkeurigheden ten aanzien van de botanisch-
wetenschappelijke nomenclatuur, paleografische en taalkundige problemen en on-
juiste en twijfelachtige interpretaties. Hij schrijft tot slot dat al deze slordigheden,
van dit proefschrift ‘beslist geen model in het genre’ maken.7

Albert Derolez plaatst enkele kritische kanttekeningen in een recensie in Scrip-
torium. Delva’s beschrijving van het manuscript bestempelt hij als onvolledig en
onjuist. Zo wordt niet opgemerkt dat het manuscript uit twee katernen bestaat, en
wordt een foutieve schets van het watermerk getoond. Daarnaast zijn in de editie
foutieve interpretaties ontstaan, omdat tekstmarkeringen als onderstrepingen en
rubriceringen zijn genegeerd.

Delva neemt in haar inleiding aan dat de laatste vier weggesneden pagina’s ver-
wijderd zijn omwille van censuur. Derolez plaatst hier vraagtekens bij en stelt dat
de tekst slechts een (tijdelijke) toevoeging is geweest. Tot slot voegt Derolez toe dat
‘heureusement pour Madame D., le nombre de coquilles et de négligences est éga-
lement énorme, et il est parfois difficile de déterminer s’il s’agit de fautes de lecture
ou de fautes d’impression non corrigées,’ om te vervolgen met een lijst correcties
op allerlei gebied.8

Ook Brigitte Kusche voegt in haar studie over de Kopenhaagse Trotula een kri-
tische noot toe ten opzichte van Delva’s editie. Volgens haar baseert Delva haar
historische onderzoek op de hypothese dat de tekst voor en door een vroedvrouw
geschreven is. Echter, elk obstetrisch hoofdstuk ontbreekt in de Brugse tekst. Delva

 jansen-sieben : –.
 daems : –.
 derolez : –.
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rechtvaardigt dit gebrek door aan te nemen dat deze informatie op de weggesne-
den pagina’s te vinden is, maar Kusche trekt dit in twijfel en merkt op dat andere
informatie die wél bewaard is, wellicht censuurgevoeliger is.

Deze samenvatting geeft een beeld van de kritische reacties op de uitgave en
maakt hopelijk duidelijk dat het dringend tijd is voor een nieuwe uitgave van deze
tekst.

c. Een nieuwe editie van de Brugse tekst

Mijn bestudering van Delva’s editie bevestigt het negatieve oordeel van de critici.
Delva heeft een zeer slordige editie afgeleverd,9met een inleiding die gestoeld is op
zeer wankele hypothesen.

Delva heeft zich onzorgvuldig gedocumenteerd, met name op gebieden die niet
tot haar deskundigheid behoren: (de Middelnederlandse) filologie en codicologie.
Haar deskundigheid komt, zoals ook Jansen-Sieben opmerkte, pas tot uiting in het
laatste hoofdstuk over de medische stadscultuur, waarvoor zij gedegen historisch
onderzoek verrichtte. Problematisch blijft hierbij echter dat zij dit onderzoek heeft
gefundeerd op een hypothese die voortkomt uit gebrekkig filologisch en codicolo-
gisch onderzoek en hierdoor een uiterst wankele basis heeft. Dit maakt de cultuur-
historische context die zij in de inleiding schetst wetenschappelijk onbetrouwbaar.

Met deze scriptie hoop ik een nieuwe editie te maken die meer recht doet aan deze
boeiende tekst. De inleiding beoogt de tekst in zijn cultuurhistorische context te
plaatsen. Bovendien zal een vergelijking gemaakt worden tussen de Brugse tekst
en de twee soortgelijke teksten uit Kopenhagen en Hamburg, waardoor niet alleen
inzicht wordt verworven in de Trotula-traditie en de diversiteit die hierbinnen te
vinden is,maarwaardoor ook een beeldwordt geschetst van de functie van de tekst.

Om de tekst toegankelijk te maken voor zowel vakgenoten als een belangstel-
lend lekenpubliek presenteer ik de tekst in zowel een diplomatische als een kritische
editie. De edities zijn vervaardigd met behulp van het digititale systeem E-laborate,
een project van het Huijgens Instituut. Digitalisering van edities van oude teksten
bevordert niet alleen de beschikbaarheid van de teksten, maar heeft ook verschil-
lende andere voordelen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit project
komt voort uit het streven de digitalisering van edities te verbeteren. De editie van
deze tekst is dan ook digitaal te raadplegen.

Met deze editie probeer ik het onderzoek naar de middeleeuwse gynaecologi-
sche literatuur, en in het bijzonder naar de Trotula-teksten, een nieuwe impuls te
geven. Bovendien hoop ik met mijn bijdrage in de inleiding een inzicht te geven
in de plaats die de Brugse tekst inneemt binnen de Trotula-traditie en zo opnieuw
aandacht te vragen voor de Brugse Trotula.

 Bij een eerste vergelijking met de tekst telde ook ik meer dan  fouten.
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De Brugse Trotula-tekst

De tekst vangt aan met een korte proloog.1 De auteur spreekt de hoop uit dat
vrouwen begrip voor hem zullen opbrengen, omdat hij hen wil helpen en niet ten
schande wil maken. De inhoud van deze proloog, met een directe adressering aan
vrouwen, is terug te vinden in meer volkstalige Trotula-teksten en doet vermoeden
dat de tekst met het oog op een vrouwelijk publiek is geschreven. Dit is een hy-
pothese waarover veel gespeculeerd wordt door wetenschappers. Het gegeven dat
deze tekst in de volkstaal is opgesteld, maakt dat de tekst voor het eerst toegan-
kelijk werd voor niet-Latijnkundigen en dus ook voor vrouwen. Zou de tekst dan
ook daadwerkelijk in handen van vrouwen zijn gekomen, zodat zij de tussenkomst
van mannelijke artsen konden vermijden en hun eigen gezondheid konden waar-
borgen? Green stelt vast dat, op basis van codicologisch bewijs, het publiek van de
volkstalige Trotula-teksten niet veel anders is geweest dan die in het Latijn. Echter,
de aanwijzingen in de Brugse tekst, en ook in de twee andere Middelnederlandse
vertalingen, geven de indruk, sterker dan in andere volkstalige teksten, dat vrou-
wen deze tekst konden raadplegen, en dit waarschijnlijk ook deden. Dit vermoeden
wordt ten eerste gevoed door de expliciete uitnodiging aan vrouwen in de proloog,
maar ook de toegevoegde illustraties wekken de indruk dat de tekst beter toegan-
kelijk is voor lezers die nog niet vertrouwd zijn met gynaecologische praktijken en
instrumenten.2 Lie beschouwt de aanwezigheid van deze afbeeldingen als een be-
wijs dat de teksten een praktisch doeleinde hadden en daarom waarschijnlijk als
‘gids’ bedoeld waren voor vrouwen, om hen te informeren en te instrueren.3

Na deze proloog verstrekt de auteur de informatie over het vrouwelijk lichaam.
Deze gegevens zijn voor een groot deel gebaseerd op de medische geschriften van
Galenus, een Griekse arts uit Klein Azië, geboren rond  voor Christus. Hij stu-
deerde aan verschillende medische centra in het Midden-Oosten en reisde vervol-
gens af naar Rome.

Galenus creëerde een eigen systematische, theoretische en filosofische visie op
de geneeskunde, door oude en nieuwe inzichten te gebruiken en te combineren.
Met zijn nieuwe ideeën werd hij een van de meest invloedrijke medische schrijvers
van zijn eigen tijd en lang daarna.4 In de Middeleeuwen bleef zijn erfgoed bekend
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door het werk van Avicenna, die Galenus’ medische ideeën samenvoegde met die
van Aristoteles en Hippocrates. Avicenna lichtte niet alleen toe, maar noemde hen
ook als autoriteiten en legde nadruk op belangrijke verschillen.5

Het verschil tussenmannen en vrouwenwerd doorGalenus verklaard als gevolg
van een verschil in hun natuurlijke warmte; vrouwen zijn van nature kouder dan
mannen. Hierdoor wijkt ook het gestel van mannen en vrouwen van elkaar af,
evenals de werking van hun lichaam. Deze denkwijze had effect op geneeswijzen
voor vrouwen. Veel van Galenus’ ideeën zijn terug te vinden in de Brugse tekst.

De tekst start, na een korte uitleg over de baarmoeder,met een uiteenzettingwaarin
de gedachte centraal staat dat de vrouw meer begeerte heeft dan de man. Het idee
dat vrouwenmeer van seksuele gemeenschap genoten danmannen, werd algemeen
aangenomen.

Opvattingen over seks, bevruchting en geslachtsorganen verschilde in de Mid-
deleeuwen wezenlijk van die van tegenwoordig. Volgens de theorie van Galenus,
die in de Brugse tekst wordt weerspiegeld, zijn de geslachtsdelen van mannen en
vrouwen anatomisch gelijk, met als enige verschil dat de vrouwelijke geslachtsor-
ganen zich inwendig bevinden. Dit betekent dat vrouwen, net als mannen, zaad
produceren. Zaad dat, bij beide geslachten, een actieve rol speelt bij de bevruch-
ting en in staat is bepaalde kenmerken aan een kind door te geven. Wel hebben
mannelijk en vrouwelijk zaad verschillende functies, omdat vrouwelijk zaad met
minder hitte is geproduceerd.6

Seksuele gemeenschap werd in de Middeleeuwen als belangrijk en gezond be-
schouwd, vooralmet het oog op de zaadlozing. Ten eerste is zaad essentieel voor het
verwekken van nakomelingen. Mannen én vrouwen hebben een zaadlozing nodig
voor een succesvolle bevruchting, zoals uit bovenstaande theorie blijkt. Zowel in
de maatschappelijke als in de wetenschappelijke visie bestond er consensus over de
noodzaak en het nut van seksuele omgang, wanneer het de voortplanting betrof.7

Ten tweede bezag men de zaadlozing als cruciaal voor de gezondheid. Zaad
moet het lichaam verlaten, omdat de natuur dit op deze manier verlangt. Dit geldt
voor mannen, maar in nog grotere mate voor vrouwen. Op het moment dat er
niet met enige regelmaat een zaadlozing plaatsvindt, zal het zaad zich ophopen en
bederven, totdat het uiteindelijk in vergif zal veranderen.Dit vergifmaakt de vrouw
ziek.8

Wanneer er over zaad, zijn oorsprong en weg in het lichaam werd gehandeld,
werd deze materie gekoppeld aan het genot. Deze link werd gelegd vanuit het idee

 Idem, .
 Op dit punt verschilde Galenus vanmeningmet Aristoteles, die ervan overtuigdwas datmannelijk

zaad het enige actieve zaad was. Dit zaad was in staat een vorm aan en over te nemen van de
ouder. De vrouw had slechts menstruatie, dat als voedsel en bodem zou dienen voor de foetus,
vergelijkbaar met zaad dat in de aarde groeit. In deze visie speelt de vrouw slechts een passieve
rol in conceptie. Galenus ziet vrouwelijk zaad en menstruatie als twee afzonderlijke dingen. Zie
hiervoor ook cadden : .
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dat genot een stimulans is voor seks. Doordat de mens genot beleeft aan seksuele
gemeenschap, vormt de herinnering hieraan een verlangen dit genot opnieuw te
beleven en zal men dus seksueel actief blijven. Daarmee dient het genot een gro-
ter doel, namelijk de zaadlozing. Op deze manier is genot dus essentieel voor een
gezond seksleven.9

De visie dat vrouwen een groter genot beleven is, zoals gezegd, niet alleen terug
te vinden binnen de Trotula-traditie, maar werd algemeen geaccepteerd. Weten-
schappers verwezen vaak naar verhalen van Ovidius, waarin deze visie al tentoon-
gespreid werd.10

Maar de Brugse tekst geeft ook medische redenen. Ten eerste heeft de vrouw
meer begeerte als gevolg van haar koude gestel, omdat ze seksuele gemeenschap
gebruikt om op te warmen. Ook voelt de vrouw veel genot omdat de baarmoeder
zeer gevoelig van aard is. Echter, de natuurlijke stoffen die zij in haar baarmoeder
ontvangt, voelen door deze sensitiviteit pijnlijk aan. Door middel van haar maan-
delijkse menstruatie worden deze afvalstoffen geloosd en zal zij daarna des te meer
bereid zijn een man te ontvangen. Tot slot benoemt de Brugse tekst de vrouw als
onverzadigbaar, omdat het zaad van deman dat haar baarmoeder bevredigt en ver-
zadigt, niet tot boven in de baarmoeder kan komen.11

Tekening van testikels
en penis, in een vagina,
op zijn kop, met een
baarmoeder met zeven
kamers

Daarna besteedt de tekst aandacht aan de anatomie van de
baarmoeder. Volgens demiddeleeuwse theorie bevatte de
baarmoeder twee monden. De onderste, buitenste mond
kennen wij als de vagina, in de Brugse tekst ook wel porte
genoemd, en de tweede mond bevindt zich binnen in het
lichaam.Dezemond sluit op hetmoment dat het zaad van
de man in de baarmoeder arriveert. Hierdoor is de baar-
moeder gereed een foetus te laten groeien.12

De baarmoeder is opgedeeld in zeven kamers; in elke
kamer kan één kind groeien. De kinderen die groeien in
de drie kamers aan de rechterkant van de baarmoeder,
worden jongens en de kinderen die groeien in de drie lin-
kerkamers, worden meisjes. Een kind dat in de middelste
kamer groeit, wordt een hermafrodiet. De reden hiervoor
is, dat de lever is gelegen aan de rechterkant van de baar-
moeder.13

 cadden : –.
 In dit verhaal wordt Tiresias voor zeven jaar in een vrouw veranderd, als hij enkele slangen heeft
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Volgens de theorie van Galenus is de lever één van de belangrijkste organen
in het lichaam. Deze werd beschouwd als de centrale plek waar het bloed wordt
verdeeld over alle delen van het lichaam, waaronder ook de baarmoeder. Vanaf de
lever loopt er rechtstreeks een ader naar de rechterkant van de baarmoeder, omdat
deze kant het dichtst bij is. Het bloed dat via deze ader wordt gevoerd, is puur en
schoon. Er gaat ook een ader naar de linkerkant van de baarmoeder, maar deze
ader leidt eerst naar de nieren. Hierdoor is het bloed van deze ader minder puur
vanwege de afvalstoffen die door de nieren worden afgescheiden. Omdat schoon
bloed van nature warmer is dan vervuild bloed, wordt het kind aan de rechterzijde
van de baarmoeder warmer dan wanneer het aan de linkerzijde ligt. Zo wordt het
geslacht dus bepaald.14

Het volgende onderwerp dat de Brugse tekst aan de orde stelt is de menstruatie.
Omdat vrouwen kouder zijn danmannen, hebben zij een ander gestel, waarinmen-
struatie een essentiële rol speelt.

Binnen de gynaecologische ideeën van Galenus was de menstruatie het be-
langrijkste fysiologische proces dat voorbehouden was aan het vrouwelijk lichaam.
Menstruatie was een noodzakelijke purgering die regelmatig moest plaatsvinden
om het vrouwelijke gestel gezond te houden.

Door deze zuivering wordt de natuurlijke balans van het lichaam in stand ge-
houden. Wanneer deze niet plaatsvindt, kan dit leiden tot ziekte. Omdat het man-
nelijk gestel heet is, zorgt deze op een andere manier voor de reiniging. Door zijn
hitte is de man in staat zijn voedingsstoffen goed te ‘koken’ en bovendien kan hij
zich door middel van zweet en het groeien van lichaamshaar ontdoen van de af-
valstoffen die resteren na de spijsvertering. Omdat de vrouw deze mate van hitte
ontbeert, bevrijdt zij zich op een alternatieve wijze van afvalstoffen; deze zuivering
is menstruatie. De menstruatie mag alleen uitblijven wanneer een vrouw zwanger
is, omdat het dient als voedsel voor de baby.

In elk ander geval dat een vrouw niet menstrueerde, was dit een zaak van grote
zorg. Het betekende dat een van de belangrijkste afvaluitdrijvende processen in
het lichaam niet functioneerde. Dit is de reden dat in medische handboeken veel
aandacht wordt besteed aan het reguleren van de menstruatie.15

De Brugse tekst noemt het uitblijven van menstruatie een kwalijke zaak. Wan-
neer dit bij een vrouw gebeurt, zal zij waarschijnlijk zeer ongelukkige dingen doen
en zal zij haar eetlust verliezen. Tevens worden er verschillende ziektes beschreven
die kunnen ontstaan. Op diverse plaatsen in de tekst zijn recepten te vinden die
menstruatie op kunnen wekken.16

Er zijn gerelateerde problemen waar de tekst aandacht aan besteedt. Ten eerste
zijn er gevallen waarbij een vrouw te véél menstruatie heeft. Ook hier kunnen di-
verse ziektes door ontstaan. Er worden recepten beschreven om deze problemen te
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verhelpen.17 Ten tweede beschrijft de tekst het fenomeen witte vloed. Vrouwen die
hieraan lijden, zijn onvruchtbaar en moeilijk te genezen.18

Een andere gynaecologische aandoening die wordt beschreven, is ‘baarmoeder-
lijke verstikking.’ Hippocrates verbond hieraan het idee dat de baarmoeder door
het lichaam kan bewegen. Wanneer de baarmoeder bij de lever komt, zal de vrouw
geen adem meer kunnen krijgen en zal zij sterven. Voor Galenus, als ervaren ana-
tomist, was de bewegende baarmoeder geen reële verklaring. Hij nam aan dat het
bij deze ziekte kon lijken alsof de baarmoeder is gestegen, omdat een giftige reactie
in de baarmoeder de organen boven de baarmoeder aantasten. Deze giftige reactie
kan ontstaan door de niet weggevloeide menstruatie, of door opgehoopt zaad in de
baarmoeder. Voornamelijk maagden en weduwen zouden lijden aan deze ziekte,
omdat zij geen zaadlozingen hebben en de ‘bevochtigende’ werking van het man-
nelijke zaad missen.19 Deze theorie vindt men terug in de Brugse tekst.

De tekst schrijft medicatie voor om een zaadlozing op te wekken en zo de baar-
moederlijke verstikking te voorkomen.20 Bovendien wordt een remedie beschre-
ven tegen de (schijnbare) verplaatsing van de baarmoeder. Door middel van het
toedienen van vieze dampen in de neus, en de zoete dampen in de vagina wordt de
baarmoeder weer terug naar haar oorspronkelijke positie gebracht.21

Stoel voor het toedienen van
dampen (Brugge, Stadsbiblio-
theek , f. r)

De therapie die tegen deze en vele andere ziek-
tes wordt voorgeschreven vindt zijn oorsprong in de
Oudheid. Naast de geurende dampen die naar de va-
gina werden geleid, werd ook diverse medicatie via
deze weg toegediend. Men beschouwde dit als doel-
treffender dan bijvoorbeeld orale medicatie. Op de
illustraties in de Brugse tekst zijn verschillende pot-
ten en stoelen voor de toediening van dampen te
zien, evenals verschillende pessaria. Deze pessaria
waren proppen van bijvoorbeeld katoen, in de vorm
van tampons, waarin medicijnen werden gewikkeld
of gegoten. Ook dit gebruik heeft zijn oorsprong in
antieke geneeswijzen.22

Ongemakken die de Brugse tekst vervolgens kort
aanstipt zijn gezwellen, zweren, wonden of vleesbomen in de baarmoeder, en zwe-
ren en gezwellen aan de borst. Hier worden verschillende remedies voor beschre-
ven.23
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Een volgend onderwerp dat in de tekst ter sprake komt, is de kwestie van on-
vruchtbaarheid. Dit kan een probleem zijn van zowel de man als de vrouw en voor
beide geslachten worden verschillende oorzaken genoemd. Er wordt een test be-
schreven waarmee men kan uitzoeken wie van beiden onvruchtbaar is: zowel de
man als de vrouw vullen een pot vol zand met urine en zetten deze buiten. Degene
van wie de pot na negen of tien dagen wormen bevat, is onvruchtbaar.

Wanneer de vrouw onvruchtbaar is, kan dit worden veroorzaakt door een te
koude of te warme complexie. De tekst geeft uitleg voor een test waarmee de oor-
zaak kan worden blootgelegd, en er worden geneesmiddelen voorgeschreven tegen
beide kwalen.24

Vervolgens geeft de tekst instructies over de te verrichten handelingen na de ge-
boorte van een kind; moedermelk, drinktechnieken, slaapplaats en de navelstreng
komen onder andere aan bod, evenals de kwaliteiten van een goede voedster en
haar voedselvoorschriften. Tevens wordt goede moedermelk onderscheiden van
slechte en worden suggesties aangereikt om de melk te verbeteren.25

Tot slot bevat de Brugse tekst een hoofdstukmet daarin recepten om de vagina van
een vrouw in zulkemate te vernauwen, dat zij op eenmaagd lijkt. Deze recepten ko-
men tegemoet aan de kennelijke noodzaak voor vrouwen om hun status als maagd
te herstellen. Vermoedelijk zal de behoefte om met deze vernauwing het seksuele
plezier in een relatie te verhogen een rol hebben gespeeld. De belangrijkste reden
zal echter voortgekomen zijn uit de mate waarin seksuele zuiverheid verbonden
was met de eer van vrouwen binnen de Middeleeuwse maatschappij.26 Tekenend
hiervoor is dat de auteur toevoegt dat ‘ic, Trotula, ebbe hiermede vrauwen ghehol-
pen die kinderen hadden ghehadt, ende daerna trocken si te huwelike.’27

Toch moet de kanttekening die bij deze recepten wordt geplaatst niet over het
hoofd worden gezien. In een waarschuwing aan de (mannelijke?) lezer, worden
enkele ‘onsuver wiven ghecorrumpert ende ledige’ beschuldigd, die voor het her-
stel van een maagdelijke vagina middelen gebruiken waarmee zij mannen op een
kwalijke manier verwonden. De vrouwonvriendelijke toon die hieruit spreekt, is te
verbinden aan de Secretis Mulierum-traditie. Hierin zijn, ook op een nog explicie-
tere manier, dit soort anekdotes terug te vinden. Dit maakt duidelijk dat de Brugse
tekst in zekere mate beïnvloed is door andere bronnen dan de Trotula, die bovenal
praktisch van aard is en geen moralistische elementen bevat.

Over het algemeen staat echter het praktische doel typerend voor de Trotula
in deze tekst voorop, evenals de aandacht en betrokkenheid voor het welzijn van
vrouwen. Niet alleen hier, maar in de gehele tekst is deze aandacht en betrokken-
heid terug te vinden.
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De Middelnederlandse Trotula-traditie

De praktische geneeskunde die het Brugse handschrift beschrijft, maakt deel uit
van de Trotula-traditie, de traditie die voor een belangrijk deel de gecanoniseerde
kennis van de praktische vrouwengeneeskunde van die tijd bepaalde. Dit kennisre-
pertoire is door velen gelezen, gebruikt, gekopieerd, vertaald en naar goeddunken
aangepast en vastgelegd in diverse handschriften.

Een vergelijking tussen de inhoud van de ‘standaard’ Latijnse tekst en de Brugse
tekst biedt demogelijkheid een beeld te vormen van deze aanpassingen en stelt ons
in staat om de aanpassingen te interpreteren. Mogelijk kunnen we daardoor een
beter beeld krijgen van het doel, de functie en het publiek van de tekst.

Naast een vergelijking met de Latijnse tekst, zal de Brugse tekst vergeleken wor-
den met twee verwante teksten, namelijk de Trotula-vertaling in de Kopenhaagse
en Hamburgse tekst.1Deze vergelijking maakt het mogelijk de overeenkomsten en
verschillen tussen de drie teksten, die tot dezelfde traditie behoren, in kaart te bren-
gen en geeft inzicht in de manier waarop het proces van kennisoverdracht en ver-
nacularisatie op verschillende wijze tot uiting zijn gekomen.2

a. De Brugse tekst in vergelijking met de Latijnse Trotula

De editie van de LatijnseTrotula-tekst3 is gebaseerd op een versie van deTrotula die
bekend staat als de ‘standaardcompilatie’. Deze versie heeft zich in het midden van
de dertiende eeuw ontwikkeld en heeft een brede verspreiding gekend. Deze stan-
daardcompilatie kent negenentwintig bewaarde exemplaren, waardoor hij wordt
aangemerkt als de populairste versie die ons bekend is.4

Vergelijking

Een vergelijking tussen deze compilatie (voortaan: L) en de Brugse Trotula-tekst
(voortaan: B) laat zowel overeenkomsten als verschillen zien (zie voor een synop-

 Hierbij houd ik de indeling aan zoals deze door Lie is opgesteld. Zie hiervoor paragraaf a.
 Zie bijlage  voor een volledige vergelijking van tekst B met L, K en H.
 Uitgegeven met een Engelse vertaling: green .
 De Engelse vertaling is gebaseerd op de editie van de Latijnse tekst. Hiervoor zijn negen manu-

scripten gebruikt, stammende van de tweede helft van de dertiende eeuw tot aan de vroege veer-
tiende eeuw. De basistekst is een manuscript uit het midden of de late dertiende eeuw, geschreven
in Italië, en nu te vinden in de Universiteitsbibliotheek van Basel: ms d.ii . Voormeer informatie
zie ook green –.
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tisch overzicht, tabel ). In B zijn gedeelten uit de Latijnse tekst weggelaten, ver-
plaatst of aangevuld.

Tabel : Synoptische vergelijking hoofdstukken Trotula-teksten5

Legenda
() Hoofdstuk bevat hetzelfde onderwerp, maar de tekst is in zulke mate afwijkend dat het de

vraag is of de teksten dezelfde bron hebben.
[] De informatie in dit hoofdstuk is (in grote mate) hetzelfde als voorgaand genoemd hoofdstuk.
a sb  bevat meer informatie over dit onderwerp
b sb  bevat meer recepten over dit onderwerp
c sb  bevat minder recepten over dit onderwerp
d sb  geeft een (sterk) ingekorte versie
e sb  geeft een versie die niet volledig overeenkomt
f De tekst bevat hiernaast andere informatie over dit onderwerp die in geen van andere teksten

voorkomt

Hoofdstuktitels B L K H

. Hic incipit liber Trotula (f. r) - d d

. Eerst van der martricen (f. r) - e f, f, f,
 f [e, e]
() a, e

. Van der naturen ende wesen der vrauwen
(f. r)

a  f, f [f]

. Van dat den vrauwen hare stonden
ghebreken (f. v)

 d  [d, e,
c, d, e]

. Hoe men der vrauwen stonden weder sal
doen commen bi medicinen (f. r)

b  b

. Als die stonden te vele commen (f. r) a a, c a, b [, c]

. Van den witten dat den vrauwen comt (f. r) (a) c e ()

. Van den winde die men ontfaet in de
moeder (f. r)

––b c 

. Van dat maegden wint ontfaen in de moeder
(f. r)

a c a

. Van dat de moeder upriset ende qualic
dalet (f. r)

(a) c e, 

. Van der dalingen der natuerliker moeder
(f. r)

  c, e ()

. Van onghetempertheit der moeder (f. r)  - c ()

. Van apostemen in der vrauwen wijflichede
(f. v)

c - , b, e

. Van zweeringhen ende van wonden in de
moeder (f. r)

c - 

. Van der hartheden der moeder (f. v) e -

. Van der borstzweere te wederslane (f. v)  c

. Van apostemen ane der vrauwenborsten
(f. v)

 -

 Zie bijlage  voor een overzicht van de hoofdstukken van de andere teksten.
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. Van medicinen ter overvloientheit (f. r)  -

. Van dat men niet ontfaen ne mach (f. v) d () e, f, 

. De sake van te ontfane kint (f. v) , e - a, f

. Prouve ende beteringhe van caude ofte
hitten (f. v)

 - , , 

. Om te doen hebbene menstruum (f. r) b -

. Van dat menstruum niet voert ne comt:
alsoet sculdich ware van doene (f. v)

c - c

. Van vrauwen die sijn in religioene ofte
anders: die sijn sonder man (f. r)

, e - c

. Hoe men jonghe kinderen regieren sal
(f. r)

e ()

. Hoe men ordineren sal de voester (f. v) e ()

. Van puusten die wassen ane de kinderen
(f. r)

 -

. Van vleesche dat wast in de moeder binnen
(f. r)

 - f

. Om te bekennen goede spunne (f. r)  ()

. Om een wijf te makene nauwe als ofte si
eene maghet ware (f. v)

a - b, e

De volgorde van de hoofdstukken in L is niet bewaard gebleven in B. Terwijl L de
hoofdstukken op een niet-samenhangende wijze de revue laat passeren, vertoont
de indeling in B een grotere coherentie. Hoofdstukken waarin belangrijke thema’s
als menstruatie en het fenomeen ‘wind in de baarmoeder’ worden behandeld, zijn
bij elkaar gezet of samengevoegd.

Is er enerzijds sprake van systematisering, anderzijds blijft een zekere onge-
structureerde behandeling van onderwerpen gehandhaafd. Zo keren recepten voor
het opwekken dan wel het verminderen van menstruatie zonder duidelijke reden
door de gehele tekst terug.

Het valt op dat het hoofdstuk Van vleesche dat wast in de moeder binnen in
eenmerkwaardige volgorde wordt geplaatst, namelijk tussen een recept tegen puis-
ten bij zuigelingen en aanwijzingen om moedermelk te herkennen. In L is de in-
formatie over zuigelingen en moedermelk is in één hoofdstuk te vinden, terwijl
het hoofdstuk over vlees in de baarmoeder zich in L op een hele andere plek be-
vindt. Vooralsnog zijn er geen verklaringen voor deze verschillen in tekststruc-
tuur.

B bevat een proloog en negenentwintig hoofdstukken. Over het algemeen blijkt B
een nauwkeurige vertaling van L, zeventien hoofdstukken zijn nagenoeg letterlijk
vertaald. Hieronder volgt een voorbeeld van deze nauwkeurige vertaling, in het
hoofdstuk over de problemen bij conceptie:
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Somighe wiven ne sijn niet
nuttelic te ontfane, dats
ommedat si sijn te dinne, te
maghere ofte al te vet ende
dats ommedat vleesch dat
ontrint den mont van der
martricen leit, dat si niet
daeromme mach ontfaen
tsaet van den man. (sb :
f. v -)

Quedam mulieres sunt
inutiles ad concipiendum,
uel quia nimis tenues
sunt et macre, uel quia
sunt nimis pingues et
caro circumuoluta orificio
matricis constringit eam,
nec permittit semen uiri
in eam intrare. (green
/: )

There are some women who
are useless for conception,
either because they are too
lean and thin, or because
they are too fat and the flesh
surrounding the orifice of
the womb constricts it, and
it does not permit the seed
of the man to enter into [the
womb]. (green /:
)

Afgezien van de proloog, is het eerste hoofdstuk Eerst van der martricen het enige
hoofdstuk dat in zijn geheel niet terugkomt in L. Daarnaast is het onderwerp van
het hoofdstuk Van den witten dat den vrauwen comt weliswaar terug te vinden in
L, maar het kan worden betwijfeld of dit de bron is geweest voor de tekst zoals die
in B staat, omdat niet alleen de woordkeus, maar ook de informatie over de ziekte
en de recepten niet overtuigend overeenkomen.

Deze vraag gaat, hetzij in mindere mate, ook op voor het hoofdstuk Van dat de
moeder up riset ende qualic dalet. Slechts twee alinea’s zijn hiervan te herleiden tot
het gelijknamige hoofdstuk in L. De verwantschap van deze alinea’s in B met het
genoemde hoofdstuk in L is echter niet groot, omdat in deze alinea’s veel aanpas-
singen zijn gemaakt.

Daarnaast zijn er vijf hoofdstukken in B, waarin gedeeltes met (belangrijke) in-
formatie niet terug te vinden zijn in L. Zo zijn er drie hoofdstukken van B waarin
één of meerdere recepten zijn toegevoegd ten opzichte van L. Overigens worden
niet alleen recepten toegevoegd, ook heeft de vertaler/compilator van B (bepaalde
kruiden in) recepten uit L weggelaten. Opmerkelijk is dat de recepten die weg zijn
gelaten uit L, vaak een dubieus gevoel opwekken bij de huidige lezer. Het is moei-
lijk te zeggen of dit ook geldt voor een middeleeuwse lezer, maar merkwaardig is
dat recepten waarin schoenzolen worden gebruikt, niet opgenomen zijn en zulk
soort ingrediënten ook nergens in B voorkomen. Vermoedelijk zijn er bewust of
onbewust selectiecriteria gebruikt.

Hoofdstukken in Lmet informatie en adviezen over problemen anders dan kwa-
len met betrekking tot de vrouwelijke geslachtsorganen zoals darmklachten, bed-
plassen, luis of schoonheidsmiddelen, zijn in B weggelaten. Dit impliceert dat ook
informatie over de mannelijke geslachtsdelen is weggelaten, of sterk is ingekort.

Verder kan geconstateerd worden dat veel informatie rondom het thema zwan-
gerschap en geboorte in B is weggelaten. Versie B bevat alleen hoofdstukken met
informatie over vruchtbaarheid en zuigelingen.

Wanneer er passages in B zijn weggelaten of veranderd ten opzichte van L, zijn deze
aanpassingen vermoedelijk doelbewust gemaakt, zoals bij de voedselvoorschriften
van de voedster. De Latijnse tekst zegt (in Engelse vertaling):
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She should not eat salty or spicy or pungent things, not those things in in
which heat is strong, not styptic things, nor leeks or onions, nor the rest of
those spices which are added to foods for flavoring, such as pepper, garlic,
garden rocket, but above all garlic. (green : -)

De expliciete waarschuwing tegen knoflook is echter weggelaten in B, waarschijn-
lijk met het oog op de afwijkende eetgewoonten in onze contreien:

Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no scerp, no bittere,
no hart, no stoppende, alse poreide, oeyugoen, pepere. No andere specien
die men doet in spijse omme de smake te ebbene, alse peper, loec, erucam.
(sb : f. r -)

Een aanpassing die waarschijnlijk onbedoeld is gemaakt, is het tweede gedeelte van
het hoofdstuk Van vrauwen die sijn in religioene ofte anders: die sijn sonder man,
waarin doorlopend informatie overgenomen is, die in L onder het aansluitende,
maar inhoudelijk afwijkende hoofdstuk over conceptie is opgenomen.

Naast aangepassingen zijn er ook aanvullingen. Eerder werden al recepten ge-
noemd, bijvoorbeeld voor het opwekken van menstruatie en het simuleren van
maagdelijkheid. Verder is het eerste hoofdstuk in B volledig aangevuld ten opzichte
van L. In B wordt een beschrijving gegeven van de anatomie van de baarmoeder,
conceptie, de groei van kinderen in de baarmoeder en de rol die dit speelt bij het
vormen van het geslacht. Bovendien wordt uitleg gegeven over de noodzaak van
geslachtsgemeenschap voor vrouwen.

Op een aantal plekken is de uitleg in B over de oorzaken of gevolgen van een
ziekte diepergaand dan in L. Passages waarbij dit het opvallendst is, komen voor
bij de hoofdstukken over overvloedige menstruatie, witte vloed (hoewel Trotula
hier expliciet als bron wordt genoemd), wind in de baarmoeder en de opstijgende
baarmoeder.

Tot slot voegt de vertaler/compilator soms een persoonlijk noot toe, zoals ‘Ende
ic ne dar niet meer scriven omme de blame van den vrauwen.’6

Conclusie

De teksten B en L staan in dezelfde traditie. Het is duidelijk dat L een belangrijke
bron voor B is geweest. B heeft echter de informatie aangepast om de tekst beter
aan te laten sluiten bij de beoogde doelgroep.

Zo is de structuur van de tekst veranderd en is er een heldere ordening in de
informatie ontstaan. Hieruit kan worden afgeleid dat degene die deze ordening tot
stand heeft gebracht, een goede kennis heeft gehad van L en in staat is geweest de
tekst af te stemmen op de bedoeling die hij met de tekst voor ogen heeft gehad. Het

 sb : f. v –.
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gevolg van deze structuurverandering is dat de informatie eenvoudiger te raadple-
gen is en dat B daardoor in vergelijking gebruiksvriendelijker is.

De tekst is nauwkeurig vertaald. Er is dus geen sprake van een vrije vertaling. Er
is verder een duidelijke lijn te trekken in de thema’s die B wel en niet overgenomen
heeft. Kennelijk is B samengesteldmet een bepaald doel voor ogen, namelijk om de
lezer te informeren over het verhelpen van problemen en complicaties met betrek-
king tot vrouwelijke geslachtsorganen. Hierbij is het opvallend dat zwangerschap
(afgezien van bevruchting) en geboorte niet zijn opgenomen. Waarschijnlijk werd
dus verondersteld dat deze informatie niet waardevol was voor het geïntendeerde
publiek of al als bekend werd verondersteld.

Daarnaast is er informatie en receptuur toegevoegd en aangepast. Dit bete-
kent dat er vermoedelijk sprake is geweest van in ieder geval één andere bron.
Het zou ook kunnen dat de samensteller uit eigen ervaring aanpassingen in de
tekst heeft gemaakt. In dat geval zou de samensteller eigen kennis van zaken heb-
ben.

De verschillen die naar voren komen bij het vergelijken van L en B, laten een beeld
zien van de waarschijnlijk bewuste aanpassingen. L bevat een grotere verschei-
denheid aan thematiek en bevat een andere, in onze ogen minder heldere, struc-
tuur.

Deze aanpassingen geven aanleiding tot veronderstellingen ten aanzien van de
intenties van de samensteller van B. Gezien de algemene, praktische aard van het
werk ligt het voor de hand een algemene doelgroep te veronderstellen. De opval-
lendste aanpassing in B is echter de eliminatie van de informatie over zwangerschap
en bevalling.

Dit kan ten eerste betekenen dat de vertaler/compilator de stof niet opnam, om-
dat de lezer deze informatie al elders tot zich kon nemen. In dat geval zou de tekst
een aanvulling kunnen zijn geweest op een algemeen medisch werk, waarin infor-
matie over vrouwelijke geslachtsorganen ontbrak. Geïnteresseerde leken, bijvoor-
beeld vrouwen op zoek naar specifieke medicatie ten behoeve van zichzelf, zouden
hiermee de aanvulling vinden die zij zochten. In dat geval is de adressering aan
vrouwen in de proloog een expliciete aanwijzing met betrekking tot de doelgroep.
De eenvoudige uitleg die het werk typeert, zonder noodzakelijke diepgang, en de
toegevoegde afbeeldingen doen deze hypothese recht.

Ten tweede kan het ontbreken van de informatie over zwangerschap en beval-
ling betekenen dat de samensteller de stof niet relevant vond voor het geïnten-
deerde publiek. Het sluit in elk geval de hypothese uit dat de tekst geschreven is
voor vroedvrouwen, omdat deze informatie voor hen van essentieel belang is. De
tekst zou echter wel geschreven kunnen zijn voor andere geneeskunstbeoefenaren
als apothecarii, herbarii en chirurgi, die specifiek op zoek zijn naar informatie en
receptuur met betrekking tot de vrouwelijke geslachtsorganen, omdat zij hierover
in hun dagelijkse werkzaamheden informatie ontbeerden. Informatie over zwan-
gerschap en bevalling is voor hen niet relevant, omdat dit tot het beroepsveld van de
vroedvrouw behoorde. In dit geval zou de adressering aan vrouwen in de proloog,
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in plaats van een expliciete uitnodiging, eerder als een typerende opening gezien
kunnen worden, horende bij de Trotula-traditie, en implicerende dat de tekst be-
doeld is vrouwen van dienst te zijn.

b. De Brugse tekst in vergelijking met de Middelnederlandse tekst uit Kopenhagen

De Kopenhaagse tekst (voortaan: K) is in  geëditeerd door Brigitte Kusche
(kusche ). Zij wijdt in haar inleiding ook een hoofdstuk aan een vergelijking
met B. Daarin geeft zij onder andere een synoptische vergelijking tussen de hoofd-
stukken.

Kusche merkt op dat de inhoudsverdeling van B en K verschillend is. K be-
vat minder hoofdstukken, terwijl deze tekst twee keer zo lang is. K heeft een uit-
gebreidere vertelstijl, behandelt onderwerpen gedetailleerder, maar is vooral om-
vangrijker door het grote aantal toegevoegde recepten. Kusche vermoedt dat het
brede spectrum van recepten uiting geeft aan het doel van de schrijver verschil-
lende sociaal-economische groepen te bereiken.

Ondanks andere verschillen op het gebied van tijd, taal, geografie en thema,
ziet Kusche toch een zekere thematische overeenstemming. Opmerkelijk verschil
is echter dat B geen hoofdstuk over obstetrie bevat, dit in tegenstelling tot de grote
rol die K aan dit onderwerp toebedeeld. Dit is voor Kusche reden om de theorie
van Delva dat B voor en door een vroedvrouw zou zijn geschreven, te verwerpen.7

Verder bevatten de hoofdstukken, ondanks de overlappende thematiek, afwij-
kende informatie. Ook op iconografisch gebied zijn er verschillen; de tekeningen
zijn niet in overeenstemming met elkaar. Terwijl B tweemaal een natuurgetrouwe
afbeelding van een halfnaakte vrouw laat zien, bevat K geen enkele afbeelding met
een persoon erop. Dit maakt het niet aannemelijk dat er sprake is van eenzelfde
iconografische bron.

Naar aanleiding van deze verschillen, concludeert K dat het onwaarschijnlijk is
dat B en K op dezelfde bron gebaseerd zijn. Zij houdt echter wel een slag om de
arm.8

Vergelijking

Voorafgaand aan de vergelijking, is het verstandig een paar kanttekeningen te plaat-
sen. Ten eerste heeft de nadruk die in de tekst ligt op receptuur tot gevolg dat er veel
kruiden genoemd worden. Zoals Kusche ook aangeeft, is voorzichtigheid geboden
wanneer een vergelijkingwordt gemaakt tussen kruidennamen. Als er in een recept
een ander kruid wordt genoemd, kan het daadwerkelijk een ander kruid zijn, maar
het kan ook gaan om een synoniem of dialectische variant. Bovendien kan een re-
cept hetzelfde resultaat hebben, maar in bereidingswijze, volgorde of ingrediënten
verschillen. In zulke gevallen is er te weinig onderzoek voorhanden op basis waar-

 Zie hiervoor paragraaf b, en delva : xx.
 kusche : –
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van een verantwoorde vergelijking gemaakt kan worden. In de hoofdstukken ,
, ,  en  van K vermoed ik dat er geen overeenkomstige recepten zijn, maar
durf ik dit niet met zekerheid te zeggen.

Bij vergelijking bleek bovendien dat de synoptische vergelijking die in de edi-
tie van Kusche te vinden is, niet als leidraad te gebruiken was. Zo is het hoofdstuk
Van siecten der moeder sunderlinghe, waarin de ziektes als gevolg van seksuele ont-
houding worden beschreven, volgens Kusche in drie hoofdstukken van B terug te
vinden. Ik kan haar bevindingen echter niet onderschrijven. De reden hiervoor is
dat Kusche al (te) snel spreekt van gelijkenis. Zij verbindt dit hoofdstuk bijvoor-
beeld met Van vleesche dat wast in de moeder binnen omdat K als waarschuwing
geeft: ‘ende eneghen was j stuc vleesch jn dligt waer af dat sij sterven.’9 De over-
eenkomst is alleen terug te voeren op een onderwerp waarnaar in beide teksten
verwezen wordt, maar er zijn geen overeenkomsten tussen de hoofdstukken aan
te wijzen. Vandaar dat ik een dergelijke vemeende gelijkenis niet opneem in mijn
vergelijking.

Zoals Kusche al aangaf, hebben K en B zeker overeenkomsten. Het is opvallend dat
alle parallele tekstgedeelten terugkomen in de eerste elf hoofdstukken van B (zie
voor het synoptische opverzicht, tabel ).Dit kan betekenendat de samensteller van
B specifiek informatie heeft verzameld uit de bron waartoe ook K terug te leiden
is. Het kan ook toeval zijn, wanneer zowel K als B een thematische ordening voor
hun tekst hebben gemaakt, die overlap vertoont.

De overeenkomstige hoofdstukken bevatten qua inhoud vergelijkbare informatie,
maar er is geen sprake van grote stukken tekst die letterlijk overeenkomen. In bijna
alle andere overlappende hoofdstukken geeft K (veel) meer recepten. In totaal zijn
er slechts twee hoofdstukken die overeenkomen zonder toevoegingen in één van
beide teksten.

Bovendien zijn er verschillen in stijl te herkennen. K bevat regelmatig verwijzin-
gen naar autoriteiten en dankbetuigingen aan God. Deze zijn niet terug te vinden
in B.

De proloog en het eerste hoofdstuk, die niet terug te vinden zijn in L, komen in B
enKwel voor. Echter, de proloog is in B veel bondiger.10Het eerste hoofdstukwordt
in K bovendien afgesloten met een opsomming van oorzaken bij het uitblijven van
zwangerschap. Dit is niet het geval in B. Ook het hoofdstuk over een gebrekkige
menstruatie is uitgebreider in K, dit in tegenstelling tot het hoofdstuk over een
overvloedige menstruatie.

Na de proloog en de eerste twee hoofdstukken, die overeenkomenmet B, volgen
er in K hoofdstukken over (complicaties en moeilijkheden bij) zwangerschap en

 gks : f. xxiiiv –.
 Zie hiervoor ook de vergelijking die Kusche maakt in kusche : .
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geboorte. Deze zijn niet terug te vinden in B. Na een eerste vergelijking lijken deze
hoofdstukken in K ook niet overeen te komen met L.

De hoofdstukken over onvruchtbaarheid en zuigelingen zijn in beide teksten
aanwezig, maar verschillen zodanig in informatie dat het waarschijnlijk is dat deze
thematische overlap toevallig is. Zo wordt in beide teksten een dieet gegeven voor
de voedster, maar terwijl in B kruiden worden opgesomd, geeft K het volgende
advies:

Wachte haer van engioene van eruca van mostaerde van eppen van munten
van basieliconis van gramscape van couden ende van allen anderen saken
die quaet bloet maken. (gks : f. viiir .)

De laatste hoofdstukken in K, over problemen met menstruatie, wind in de baar-
moeder en een stijgende baarmoeder vertonen wel overlap met B.

Verder bevat B informatie die in K ontbreekt. Dit zijn hoofdstukken over pijn
in baarmoeder en borsten, extra recepten overmenstruatieproblemen, vruchtbaar-
heidsproblemen en recepten om maagdelijkheid te veinzen.

Conclusie

De teksten B en K zijn beide Middelnederlandse bewerkingen van L en vertonen
in de behandeling van bepaalde onderwerpen overeenkomsten. De informatie is in
de teksten echter op verschillende wijze geselecteerd en gepresenteerd.

De structuur van de tekst is verschillend, waarbij opvalt dat B de overeenkom-
stige informatie duidelijk geordend heeft. Dit bevestigt het beeld dat de samen-
steller van de tekst zorgvuldig de chronologie van de onderwerpen heeft bepaald,
waardoor het waarschijnlijk wordt dat dit een belangrijk element was voor het uit-
eindelijke doel van de tekst.

De vertaling van B is letterlijker dan van K. De verwijzingen naar God en ver-
schillende autoriteiten die K toevoegt ten opzichte van B geven wellicht uiting aan
het streven tegemoet te komen aan de sociaal wenselijke norm. In dit verband is
ook de censuur van personen op de afbeeldingen opvallend.11Dit doet vermoeden
dat K is geschreven met het oog op een algemeen toegankelijke tekst.

De vergelijking maakt verder duidelijk dat B en K een gezamenlijke bron ken-
nen, aangezien zij overeenkomstige passages bevatten, die L niet kent. Echter, zowel
K als B laten eigen keuzes zien met de betrekking tot de informatie die wel of niet
zou moeten worden opgenomen in de eigen tekst. Bovendien bevatten de teksten
ook vaak niet-corresponderende informatie. Net als bij de vorige vergelijking, valt
op dat B onderwerpen over zwangerschap en bevalling elimineert, terwijl K een
centrale rol aan deze thema’s toebedeelt en in verhouding andere gynaecologische
problemen minimaliseert. Dit wijst ook op een andere geïntendeerde doelgroep.

 In tegenstelling tot wat Kusche stelt, zou ik namelijk eenzelfde iconografische bron niet willen
uitsluiten.
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Kusche vermoedt dat de samensteller van K een brede sociaal-economische
groep wilde aanspreken, een doel dat zichtbaar wordt door de toevoeging van al-
lerhande recepten. Een keur aan ingredïenten maakt de recepten bruikbaar voor
verschillende klassen in diverse regio’s. Ook de sociaal wenselijke toevoegingen in
de tekst maken deze hypothese aannemelijk. Dit impliceert dat de thema’s die K
aan bod laat komen, door de samensteller als wetenswaardig werden beschouwd
voor een breed publiek en daarom zijn opgenomen. De adressering aan vrouwen
in de proloog kan hier dan ook worden opgevat als een signaal dat ook vrouwen
tot deze doelgroep behoorden.

De hypothesen die zijn gevormd over het publiek van B, naar aanleiding van de
vergelijking met L, kunnen worden aangescherpt na de vergelijking met K. K laat
ons namelijk een tekst zien, zoals die vertaald is in de volkstaal voor een algemene,
brede doelgroep. Elementen die daarvoor typerend zijn, zoals de toevoeging van
recepten en de sociaal wenselijke opmerkingen, komen niet of nauwelijks terug in
B.Wanneer dit in verband wordt gebracht met de opmerkelijke afwezigheid van de
informatie over zwangerschap en bevalling moet in ieder geval worden geconclu-
deerd dat als de tekst, net als K, bedoeld zal zijn voor een algemeen (vrouwelijk)
publiek, de intentie van de samensteller van B in ieder geval minder conventioneel
zal zijn geweest als die van K. Dit zou kunnen worden verklaard door het bestaan
van een algemeen medisch werk, waarin deze elementen wel terug te vinden zijn,
en waar B als toevoeging op is geschreven. In dat geval zouden de conventionele
elementen overbodig zijn.

Ook in het geval van een professioneel publiek, zoals de tweede hypothese
stelde, zijn de conventionele elementen zoals K die toevoegde, niet noodzakelijk.
Op deze manier blijven beide hypothesen mogelijk met betrekking tot het publiek
van B.

c. De Brugse tekst in vergelijking met Middelnederlandse tekst uit Hamburg

De tekst uit Hamburg (voortaan: H) is nog niet eerder uitgegeven. Bij de vergelij-
kingmet deze tekst zal ik uitgaan van een afschrift van de tekst, die het resultaat was
van het tutorialWomen’s secrets in theMiddle Ages. Wanneer er wordt geciteerd, zal
dit gecollationeerd worden met scans van het handschrift.

Vergelijking

H bevat geen duidelijke ordening (zie voor een synoptisch overzicht van de ver-
gelijking, tabel ). Ten eerste sluiten de hoofdstukken niet aan op de thema’s die
behandeld worden. Verder blijkt de tekst onoverzichtelijk te zijn gestructureerd. Er
worden stukken tekst letterlijk herhaald en de vertaler/compilator springt boven-
dien van de hak op de tak.12

 Daarom is bij de vergelijking uitgegaan van het overzicht (te vinden in bijlage ) met daarin de
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Evenals B en K, is H voor een deel gebaseerd op L. Er is echter veel informatie
toegevoegd, die andere denkbeelden en een andere benadering laat zien. Deze toe-
gevoegde informatie is volledig vermengd met denkbeelden die te herleiden zijn
tot L. In combinatie met de warrige structuur wordt hierdoor een duidelijke verge-
lijking bemoeilijkt.

De informatie die overeenkomt met B is in H regelmatig aangepast en uitgebreid.
Hierdoor zijn sommige passages duidelijker dan in B of K. Dit is echter niet al-
tijd het geval, omdat de vertaler/compilator ongestructureerd te werk gaat. In het
hoofdstuk vander moeder staan bijvoorbeeld in een passage van twintig regels een
recept tegen een verhitte baarmoeder, een theoretisch stukje over het fenomeen
‘rijzende baarmoeder’ en tot slot een recept om menstruatie te stelpen.13

Alle verwijzingen naar Trotula zijn weggehaald, vervangen en aangevuld met
verwijzingen naar Albertus, de vermeende schrijver van de Secretis Mulierum. Dit
gebeurt ook wanneer de tekst verder letterlijk overeenkomt met gedeeltes uit de
Trotula. Net als in K, bevat ook H loftuitingen aan God. B bevat deze niet.

De zin ‘Ic albertus bevele u hier clerc in dit Capittele van der gheboirten hoe
dat ghij sult leeren die hoofdmoeder wat si sal doen als sy comt ten arbeide’14 is ty-
perend, ten eerste vanwege de doelgroep die aangesproken wordt, namelijk clerici.
Ten tweede vanwege de toon die dit voorbeeld laat zien, waarin het doel zichtbaar
wordt de stof aan een derde over te brengen. Dit is typerend voor H.

De proloog en het eerste hoofdstuk komen overeen in B en H, met als verschil dat
B een verkorte versie heeft. Zodoende komt de proloog in H en K sterker overeen.

De meeste onderwerpen die B behandelt komen in meer of mindere mate let-
terlijk terug in H. Echter, voorzien van aanvullende informatie en vaak ingebed
in andere denkbeelden. Zo wordt er bij het thema menstruatie uitgeweid over de
kwalijke zaken die een vrouw eenman kan aandoen, wanneer zij ongesteld is. Deze
vrouwonvriendelijke denkbeelden zijn niet terug te vinden in B.

De tekst H is omvangrijker en bevat, zoals gezegd, meer informatie. Deze informa-
tie gaat bijvoorbeeld over de anatomie en werking van het lichaam, specifiek over
de geslachtsdelen, over de functie en eigenschappen van menstruatie, ook tijdens
de zwangerschap, over hoe menstruatie een negatieve invloed kan hebben op het
kind, over (complicaties bij) de bevalling, over bevruchting, de groei van het kind
in de baarmoeder en de invloed van planeten en sterrenbeelden hierop. Er wordt
aandacht besteed aan de instructies voor een vroedvrouw tijdens de bevalling en
de tekst eindigt met chirurgische informatie. Er wordt bovendien meer aandacht

hoofdstukken zoals die in de tekst voorkomen, aangevuld met de eerste regels van nieuwe alinea’s
waarin andere onderwerpen worden aangesneden, die van belang zijn voor de vergelijking. In het
overzicht van hoofdstuktitels staan deze toegevoegde titels schuin gedrukt.

 sub Cod. Med. : ff.  – .
 sub Cod. Med. : f.  –.
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besteed aan mannelijke kwalen. Toevoegingen van B ten opzichte van H zijn de
gedeeltes over zuigelingen en kwalen aan de borsten.

Deze uitgebreidere informatie in H impliceert dat ook de receptuur omvangrij-
ker is. Zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam, is hierbij een exacte vergelij-
king niet mogelijk.

Conclusie

Zoals de vertalers/compilators van B en K een eigen doel voor ogen hadden bij het
samenstellen van hun tekst, zo is dit ook het geval geweest bij H. Het doel van H
verschilt in grote mate van dat van de andere twee teksten en de tekst is hier dan
ook op aangepast.

Ten eerste valt op dat de structuur vanH anders is. Deze lijkt niet voor praktisch
gebruik bestemd, maar eerder als een theoretische introductie over de voortplan-
ting en het functioneren van de geslachtsorganen. De tekst is nauwelijks opgedeeld
in hoofdstukken en er is sprake van veel herhaling. Dit is zeker in tegenstelling tot
B, maar ook K en L bevatten meer structuur.

Daarnaast zijn in H alle verwijzingen naar Trotula verdwenen, en er zijn juist
verwijzigingen naar Albertus Magnus toegevoegd. De schrijver had kennelijk een
doel voor ogen dat meer overeenkomt met de Secretis Mulierum, die past in een
theoretisch-filosofische stroming. Er is meer aandacht voor anatomie en uitleg van
het menselijk lichaam en de focus ligt minder op genezen en geneeswijzen. De
informatie die in H overeenkomt met B, staat verspreid en is omringd door ander-
soortige informatie, die de tekst in een ander daglicht zet en de tekst beter in de
Secretis Mulierum traditie doet passen.

De religieuze toevoegingen en de referenties naar ‘clerc’ doen vermoeden dat de
tekst is geschreven voor een religieuze (mannelijke) doelgroep. Ook de instructies
aan derden bevestigen de functie van H als ondersteunend leerboek voor clerici
met pastorale taken.15

De omvangrijke informatie die het werk behelst, maakt H geschikt als intro-
ductie in de gynaecologische materie. Hierbij is de insteek meer theoretisch van
aard. Ook wordt een relatie gelegd met astrologie. Andere zaken die zijdelings met
de gynaecologie te maken hebben en terugkomen in B, zoals kwalen aan de borst
of instructies voor zuigelingen zijn niet terug te vinden in H. Dit benadrukt het
idee dat H niet zozeer een praktisch doel, maar eerder een algemeen theoretische
informatieve functie had.

Hetmag duidelijk zijn dat deze bewerking,H, op een geheel eigenwijze het gedach-
tengoed van L heeft verwerkt. H is een vermenging van de Trotula- en de Secretis
Mulierum-traditie, waarbij deze tekst te interpreteren is als een algemene introduc-
tie tot de gynaecologie. De stijl, die in het verlengde ligt van de Secreta Mulierum,
wijst erop dat clerici het beoogde lezerspubliek vormden.

 Zie hiervoor ook paragraaf b en lemay : –.
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Ondanks dat H verder afstaat van de Trotula-traditie, levert deze vergelijking
meer inzicht op in de wijze waarop B samen is gesteld. De heldere structuur,
het praktische doel en afbakening van onderwerpen valt ook hier op. De hypo-
these die eerder over het geïntendeerde publiek van B zijn gevormd, blijven over-
eind.

d. De verhoudingen tussen vier Trotula-teksten

B, K en H zijn volkstalige bewerkingen van L en zoals hiervoor is aangetoond,
hebben de drie teksten op eigen wijze de tekst aangepast aan de doelen die de
verschillende samenstellers voor ogen hadden.

Alle teksten bevatten overeenkomstige gedeelten met L. Dit toont aan dat deze
tekst dus een bron is geweest van de drie manuscripten (een volledige vergelijking
is te vinden in bijlage ).

Er zijn echter ook onderwerpen die in alle genoemde teksten voorkomen, maar
die L niet bevat, zoals de proloog en de beschrijving van de baarmoeder. Omge-
keerd zijn er onderwerpen die L bevat, maar die niet terug te vinden zijn in de
behandelde Middelnederlandse teksten, voornamelijk passages met betrekking tot
niet-gynaecologische kwalen.Dit doet vermoeden dat de drie teksten de informatie
uit de traditie van de Trotula uit een gezamenlijke bron (X) hebben geput, waarin
bepaalde onderwerpen uit L toegevoegd en weggelaten zijn. Een toevoeging in de
Middelnederlandse teksten waarin gesproken wordt over de zoon van Ypocras, de
eerste geneesheer, komt niet in L voor en onderschrijft dus het bestaan van bron X.

Toch moet er een kanttekening worden geplaatst bij de veronderstelling van
bron X. Deze is namelijk gebaseerd op de aanname dat B, K en H daadwerkelijk
terug te voeren zijn op L. Zoals hiervoor beschreven, wordt L beschouwd als de
‘standaard-compilatie’ van de Trotula. Echter, er bestaan nog vele andere bewer-
kingen van deze tekst. Verschillen en overeenkomsten tussen L, B, K en H worden
in deze vergelijking wellicht op een onterechte wijze geïnterpreteerd, omdat er in
werkelijkheid sprake is van verschillende redacties van de Latijnse tekst waarop de
Middelnederlandse vertalingen zijn gebaseerd.Het onderzoek dat nodig is omdeze
verschillen en overeenkomsten op de juiste wijze in kaart te brengen, past niet in
het kader van deze scriptie. Daarom zal hier L beschouwdworden als enige Latijnse
bron en zal dus ook het bestaan van bron X worden verondersteld.

De teksten H en K hebben hiernaast waarschijnlijk nog andere bewerkingen en
bronnen gekend, voordat ze in de overgeleverde vorm opgetekend zijn. In deze tek-
sten is namelijk zoveel informatie toegevoegd, dat dit noodzakelijk is. Voor K zou
dit één bron kunnen zijn, H heeft, gezien de diversiteit en vermenging van infor-
matie, gebruik gemaakt van meerdere bronnen, waaronder de Secretis Mulierum
en Albucasis.

Voor B hoeven we geen andere bron dan X aan te nemen, omdat de tekst wei-
nig toevoegingen bevat, die niet ook in de andere teksten voorkomen, afgezien
van een enkele persoonlijke noot of een variatie op een beginregel. Eenmaal is
een anekdote toegevoegd, en tweemaal zijn er recepten toegevoegd die niet in an-
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dere teksten te vinden zijn. Het is niet uit te sluiten dat deze recepten toegevoegd
zijn door de samensteller, juist omdat alle tekst bij minimaal één andere bron te-
rug te vinden is. Andere plekken waar kleine aanpassingen zijn gemaakt, moeten
beschouwd worden als vergissingen. Tot slot is er geen overeenkomst gevonden
met de laatste gedeelte van de tekst, waarvan de omringende vier pagina’s ontbre-
ken.

B bevat dus tekstuele overeenkomsten met L, H, en K. Alle mogelijke combinaties
komen voor. Dit betekent dat de teksten zeker aan elkaar verwant zijn, maar niet
direct aan elkaar zijn ontleend. Hieronder is een voorstel te vinden van een boom,
vastgesteld na bovenstaande uiteenzetting.

Voorstel boom Middelnederlandse Trotula-traditie

e. Conclusie

Een vergelijking tussen de drie Middelnederlandse bewerkingen van de Latijnse
Trotula tekst wijst uit dat de informatie is aangepast met het oog op verschillende
doeleindes. Door middel van aanpassingen in structuur, benaderingswijze van de
lezer en de keuze in onderwerpen is een beeld ontstaan van de intenties die de
samenstellers van de teksten voor ogen stond.

De Latijnse tekst is een gevarieerde, informatieve verhandeling. Zoals ook Lie aan-
geeft,16 hebben de besprokenMiddelnederlandse teksten hun focus verlegd naar de
vrouwelijke geslachtsorganen en minder op algemene kwalen. De wijze waarop zij
dit hebben gedaan, is echter verschillend.

 lie [ter perse]
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De Hamburgse tekst heeft het gedachtengoed van de Trotula in hoge mate ver-
mengd met andere denkbeelden. Ook komt het doel van de tekst niet overeen met
dat van de Latijnse tekst. Er is sprake van een theoretisch-filosofisch werk, waarin
waarschijnlijk een geestelijk publiek kennis kon nemen van de gynaecologische
materie en deze wellicht kon gebruiken bij het onderrichten en instrueren van der-
den. De adressering aan vrouwen in de proloog moet in deze tekst niet letterlijk
worden genomen. De vrouwonvriendelijke, theoretische toon, overgenomen uit de
Secretis Mulierum-traditie, maken de adressering tot een inhoudsloze, traditionele
openingsspreuk.

De Kopenhaagse tekst is geschreven met een ander, praktisch doel, dat meer in
het verlengde ligt van de Trotula-traditie. De tekst lijkt een breed publiek te willen
informeren en instrueren. Dit blijkt uit de vele recepten, de conventionele tekstuele
toevoegingen, maar ook uit de ‘gekuiste’ aanpassingen van controversiële genees-
wijzen en afbeeldingen. Men kan hier uit af leiden dat de onderwerpen die aan bod
kwamen, door de samensteller als algemeen informatief werden beschouwd voor
deze brede sociaal-economische doelgroep. De tekst biedt voorlichting over pro-
blemen en ziektes met betrekking tot de vrouwelijke geslachtsdelen, zwangerschap,
geboorte en zuigelingen.

De Brugse tekst is geschreven met tenminste hetzelfde praktisch doel. Er zijn
aanpassingen gemaakt in de structuur, waardoor de informatie toegankelijk is. De
stijl is nuchter, en ook het formaat bevestigt de handzaamheid van het boekje. De
informatie is zeer specifiek gericht op vrouwelijke kwalen. Hoewel het belangrijk
is een slag om de arm te nemen wanneer men een hypothese vormt over het ge-
intendeerde publiek, zal hier toch een suggestie worden gedaan.

Dat de samensteller informatie over bevallingen en geboorte niet op heeft geno-
men, terwijl deze stof in andere teksten een groot deel van het geheel beslaat, laat
zien dat de samensteller niet verwacht dat het geïntendeerde publiek hier interesse
in heeft. Dit heeft tot verschillende hypothesen geleid.

De eerste mogelijkheid is dat de vertaler/compilator ervan uitging dat de lezer
deze informatie ergens anders had of kon verkrijgen. De Brugse tekst voldeed in
dat geval aan de behoefte die desondanks bleef bestaan aan bondige informatie en
receptuur met betrekking tot de vrouwelijke geslachtsorganen. Zo zou de tekst als
aanvulling gezien kunnen worden op een algemeenmedisch werk dat voor handen
was. Dit had tot gevolg dat de samensteller niet genoodzaakt was aan conventionele
eisen, zoals lofbetuigingen aan God, te voldoen maar kon volstaan met een prak-
tisch, bondig naslagwerk. Het was dan ook niet bedoeld om theoretische discussies
of nieuwe inzichten te bespreken, maar vooral om noodzakelijke kennis toeganke-
lijk te maken. In dit geval zal een ieder die om welke reden dan ook informatie
nodig had het boekje hebben gebruikt. Dit impliceert dat ook zeker vrouwen tot
mogelijke lezers werden gerekend, zoals de aanhef doet vermoeden.

Het zou ook kunnen dat er wel degelijk sprake was van een beperkter publiek,
namelijk dat van de geneeskunstbeoefenaren. In dat geval heeft de samensteller
de informatie over zwangerschap en bevalling niet opgenomen, omdat dit niet re-
levant was voor de doelgroep. Deze onderwerpen behoorden immers tot het be-
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roepsveld van de vroedvrouw, en de informatie uit de tekst is juist gericht opmedici
die vrouwen met andere kwalen behandelden. Een vergelijking met de inhoud en
stijl van de Kopenhaagse tekst, waarvan wordt aangenomen dat deze bedoeld was
voor een algemene doelgroep, doet vermoeden dat de Brugse tekst inderdaad met
de intentie op een specifiekere doelgroep is geschreven. In dat geval is de adres-
sering aan vrouwen in de proloog eerder een stijlconventie volgens de Trotula-
traditie, die inhoudt dat de tekst tot doel heeft vrouwen tot dienst te zijn, waarbij
niets wordt geïmpliceerd over het geslacht van de lezer.

Tot besluit kan worden gezegd dat de behandelde Middelnederlandse teksten de
Latijnse Trotula als bron hebben gekend, maar de verschillende teksten laten zien
dat de vertalers/compilators dit ieder op hun eigenmanier hebben gedaan, in over-
eenstemming met hun beoogde doelgroep en het beoogde gebruik van de tekst.
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De editie

a. Beschrijving van het handschrift Brugge sb 

Het handschrift wordt bewaard in de stadsbibliotheek van Brugge, onder de signa-
tuur sb . In de catalogus van de bibliotheek wordt het handschrift beschreven
en wordt de herkomst als onbekend aangeduid. Wel is bekend dat het handschrift
uit de vijftiende eeuw stamt.1

Het handschrift is ingebonden in een kartonnen, groene kaft. Deze is niet origi-
neel. Waarschijnlijk heeft het handschrift (in ieder geval enige tijd) bestaan zonder
kaft: de eerste pagina van hetmanuscript laat hier de sporen van zien en is duidelijk
in minder goede staat dan andere pagina’s.

Het handschrift is ongeveer  centimeter lang en , centimeter breed. De
tekst is geschreven in één kolom, van ongeveer  centimeter lang en  centimeter
breed. De bovenmarge is , centimeter, de ondermarge ,. De binnenkantlijn is
 centimeter, de kantlijn aan de buitenkant ,. Gemiddeld hebben de (volledige)
pagina’s  regels, en deze regels bevatten elk gemiddeld  woorden.

Het handschrift bestaat uit papier en bevat twee katernen. Deze zijn oorspron-
kelijk gebonden door drie touwtjes, maar hebben hun functie verloren in de hui-
dige band, die door middel van twee kleine touwtjes gebonden is. Het eerste katern
bevat zeven dubbelbladen, het tweede katern bevat er vier. Er zijn dus in totaal elf
dubbelbladen. Het laatste vier en een halve blad zijn echter afgeknipt. Dit betekent
dat er achttien bladen over zijn (waarvan één halve), die aan voor- en achterzijde
zijn beschreven.

De katernen horen bij elkaar. De pagina’s zijn doorlopend genummerd en er is
sprake van dezelfde opmaak. Verder bevatten de twee katernen dezelfde watermer-
ken. Dit is een ossenkop, die zich in het midden van het dubbelblad bevindt. Dit
heeft als gevolg dat de bovenste helft van de kop te zien is op de eerste kant van
het dubbelblad en de onderste helft op de andere kant. Hierdoor is het moeilijk een
goede schets te maken. In het tweede katern volgt op elke pagina met een water-
merk, een pagina zonder watermerk. Dit is ook het geval bij het eerste katern, maar
hier is de volgorde andersom. Bovendien is hier een andere variant van het water-
merk te zien met een smallere kop en een hogere ster. Bovendien is het watermerk
gedraaid. Het patroon van het watermerk ziet er dus als volgt uit: (–+––+–
+*–+–) (+––+–).2

 poorter : .
 Waarbij de cijfers een dubbelblad voorstellen, de haakjes de bladen in katernen verdelen, de +
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Links is een schets te zien van de eerste variant van het watermerk, rechts een schets van de tweede

In een voorzichtige poging het schrift te typeren, maak ik gebruik van het systeem
zoals dat is opgesteld door G. Lieftinck3 voor de handschriften in de Nederlanden.
Volgens deze onderverdeling in het gotische schrift, is het schrift in Brugge sb 
te typeren als de hybrida (bastarda), omdat de stokletters géén lussen hebben; de a
één verdieping heeft en de schachten van de f en lange s onder de schrijflijn door-
lopen. Het schrift is leesbaar, maar er is geen sprake van representatieve kalligrafie,
eerder van een losse, snelle hand.

Het handschrift is tweemaal genummerd, zowel in de onder- als bovenmarge.
De rechterpagina’s zijn van één tot achttien genummerd. Dit is gedaan met twee
andere handen dan die, waarmee de tekst is geschreven. De nummering in de bo-
venmarge is met potlood geschreven en is waarschijnlijk nog niet zo oud. De num-
mering in de ondermarge is in inkt. De inkt is donkerder dan die gebruikt is in
de tekst, en de hand is zeker van een ander dan die van de kopiist van de tekst.
Het schrift is echter overeenkomstig en daarom vermoed ik dat deze nummering
in dezelfde tijd is aangebracht als de tekst geschreven is. Opmerkelijk is dat deze
nummering is aangebracht nádat de ontbrekende pagina’s zijn weggehaald. Dit is te
zien aan de (relevante?) aantekeningen die hierbij zijn geschreven, door de hand die
genummerd heeft. Op folio v staat rechts onderaan ‘’, en links onderaan ‘mrhib
q…’.4 Op folio r staat ‘ etc.’ in de kantlijn, juist boven de afgesneden tekst. Op
folio v staat in de linker onderhoek ‘.’. Het meest opmerkelijke is dat op de
resterende stukjes van de vier weggehaalde pagina’s óók iets staat geschreven. Op
folio  staat ‘de weldene’, en op folio  ‘(?) Blad ’.5 Er zijn verder weinig duidelijke
gebruikerssporen aangetroffen.

Titels zijn geschreven in kapitalen, in rode inkt, ook onderstreept en soms (in
geringe mate) versierd. De letters in de titel hebben een dubbele grootte van die
van een normale regel, en zijn één centimeter groot. De titels in rode inkt zijn

aangeeft wanneer er een watermerk te zien is en de * laat zien dat er een variatie op het watermerk
te zien is.

 lieftinck : –.
 Onzekere lezing. De q is waarschijnlijk een afkorting. Derolez denkt dat hier nichil quere staat

(derolez : ).
 (?) is waarschijnlijk een afkorting waarvan de betekenis mij echter onbekend is gebleven.
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direct aangebracht in de tekst. Dit is te zien omdat ze doorlopend in de tekst zijn
opgenomen.

Het eerste woord van een nieuw hoofdstuk begint altijd met een versierde ini-
tiaal. Initialen zijn hoofdletters met een dubbele grootte van die van een normale
regel, versierd en met rode inkt gerubriceerd. De hoogte en breedte variëren van 
tot  centimeter. Dit met uitzondering van de eerste initiaal, deze is , centimeter
breed en , centimeter breed. De intitialen zijn versierd, met krullen en beeltenis-
sen van bladeren. De versieringen zijn met lichtbruine pen uitgevoerd en zijn soms
wel  centimeter hoog, in de kantlijn.

Andere markeringen in de tekst zijn rubriceringen van letters, door middel van
een rode verticale streep door de letter heen. Deze rubriceringen zijn vaak te vin-
den bij de eerste regel van een bladzijde, waarbij de poten van letters niet alleen
versierd zijn, maar waarbij ook de poten van de letters verlengd worden. Deze po-
ten lopen soms tot twee centimeter in de bovenmarge omhoog. Ook in de lopende
tekst komen deze rubriceringen voor. Hoewel de rubriceringen vaker bij hoofdlet-
ters voorkomen dan bij kleine letters, zijn ze naar mijn idee tamelijk willekeurig
geplaatst.

Een duidelijkere functie hebben de onderstrepingen. Hieronder versta ik een
lijn van rode inkt onder of soms ook langs het desbetreffendewoord.Meestal wordt
dit gebruikt in combinatie met kapitaalletters en gaat om de markering van een
nieuw recept.

Nieuwe paragrafen worden in de tekst door middel van een teken aangegeven,
dat in twee varianten voorkomt. Het bestaat uit twee poten, waarvan de linker soms
rond is (als een ‘c’), en soms recht (als een lange ‘s’). Inhoudelijk is er geen verschil
tussen de varianten. Deze paragraaftekens zijn gerubriceerd.

Tot slot komen er diverse afbeeldingen in de tekst voor. Waarschijnlijk zijn de
afbeeldingen later toegevoegd en is er hiervoor ruimte opengelaten bij het schrijven
van de tekst. Het gaat in totaal om tien afbeeldingen, variërend in grootte, waarbij
de kleinste afbeelding , bij , centimeter is, terwijl de grootste  bij  centimeter
is. De afbeeldingen zijn getekendmet pen en ingekleurd met verschillende kleuren
inkt. Soms is slechts zwarte inkt gebruikt, maar soms ook diverse kleuren als rood,
geel, groen en bruin.6

 De afbeeldingen zijn te zien op ff. v, r, v, v, r, v, r en v.
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Eerste pagina manuscript (Brugge, Stadsbibliotheek , f. r)
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b. Verantwoording diplomatische editie

In deze gespiegelde editie wordt elk folium op zowel diplomatisch als kritisch ge-
editeerde wijze weergegeven. De diplomatische editie is te vinden op steeds de lin-
kerpagina van de editie. De kritische editie is op de rechterpagina te vinden. Bij de
diplomatische editie zijn de volgende regels gehandhaafd:7

– De woordvolgorde en de lengte van de regels worden gehandhaafd.
– De afkortingen worden opgelost in cursief.
– Wanneer een woord wordt afgebroken aan het einde van de regel, wordt er
een - toegevoegd.

– De twee schrijfwijzen van de s (kort en lang) worden altijd als s weergegeven.
– De spelling van ii en ij wordt altijd als ij weergegeven.
– De spelling van alle andere letterswordt gehandhaafd zoals deze is aangetrof-
fen in hetmanuscript. Dit geldt dus ook voor de u en v, van een afzonderlijke
i en j, en van y en ij.

– De cijfers uit het handschrift worden gehandhaafd zoals in het handschrift
(zonder omringende punten).

– De hoofdletters worden gehandhaafd.
– De interpunctie wordt gehandhaafd.
– Een paragraaftekenwordt als volgt weergegeven: ¶. Het paragraafteken komt
in twee varianten voor. Deze varianten geven echter geen inhoudelijk ver-
schil aan en komen beiden ongeveer even vaak voor. Daarom is er voor ge-
kozen hierin geen onderscheid te maken.

– Soms komen er vaag te onderscheiden tekens in het handschrift voor, zoals
deze: /, of deze: //. Deze worden niet weergegeven.

– Doorgehaalde woorden of letters zijn tussen ronde haken geplaatst.
– Onleesbare, zeer slecht leesbare, of onduidelijke gedeeltes zijn als volgt aan-
gegeven: (…)

– Eventuele lange stukken wit tussen de woorden worden niet weergegeven.
Deze zijn overigens nergens bijzonder lang.

Verder geldt dat:

– De afbeeldingen worden weergegeven, ruwweg op dezelfde plek.
– Daarnaast in de annotatie allerhande opmerkingen worden aangegeven. Dit
kan gaan om bijzonderheden van het manuscript, toevoegingen boven of
naast de regel, vermoedelijke schrijffouten van de kopiist, et cetera.

– Rubriceringen zijn in de editie vetgedrukt. Onder rubriceren versta ik het
markeren van een letter door middel van een rode streep.

 Hierbij zijn over het algemeen de richtlijnen aangehouden die ook gelden voor het Bartholomeus-
project, aangevuld met de richtlijnen van de diplomatische editie van B. Kusche (zie de lopende
tekst). Uitzondering hierop is de schrijfwijze van ii/ij. Ik heb ervoor gekozen hier geen onderscheid
tussen te maken omdat in de tekst het verschil vaak niet duidelijk is, er geen inhoudelijk verschil
bestaat tussen ii/ij en er dus ook geen toegevoegde waarde is om dit wel vol te houden bij de editie.
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– Onderstreepte zinnen in de editie worden gemarkeerd met omringende
hoekjes; , . Onder een onderstreping versta ik een lijn van rode inkt on-
der of soms ook langs het desbetreffende woord.

– Kapitaalletters in de editie worden weergegeven met letters in kleinkapitaal.
– Initialen als een grote letter worden weergegeven. Onder een initiaal versta
ik een hoofdletter met een dubbele grootte van die van een normale regel,
versierd en met rode inkt gerubriceerd.

– Titels in de editie cursief worden weergegeven, omringd door witregels. On-
der een titel versta ik een zin, geschreven in kapitalen, in rode inkt, ook on-
derstreept en soms (in geringe mate) versierd. De letters in de titel hebben
een dubbele grootte van die van een normale regel.

Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat:

– Er geen enkele kritische notitie toegevoegd is aan deze editie. Dit is een zui-
vere diplomatische afschrijving van de tekst. Voor enig commentaar verwijs
ik naar de kritische editie.

– Bij het oplossen van afkortingen is getracht de schrijfwijze te volgen van vol-
uit geschreven woorden in de tekst. Bij onzekerheden of moeilijk leesbare
tekst wordt gekeken naar de context. Wanneer dit niet voldoende is, zal ook
vergeleken worden met de paralleltekst: Kopenhagen gks . In de anno-
tatie zal verwezenworden naar deze corresponderende tekst (kusche ).
Dit zal op de volgende manier gedaan worden: gks  (pagina, regelnum-
mer). Soms wordt ook verwezen naar de editie van Delva (scapDelva ).
Dit zal op de volgende manier gedaan worden: Delva  (pagina).

c. Verantwoording kritische editie

Bij de kritische editie zijn de volgende regels gehandhaafd:

– De woordvolgorde wordt gehandhaafd.
– De lengte van de regels is niet gehandhaafd, de tekst is als een lopende tekst
weergegeven.

– De afkortingen worden stilzwijgend opgelost.
– De twee schrijfwijzes van de s (kort en lang) worden altijd als s weergegeven.
– De spelling van ii en ij wordt altijd als ij weergegeven.
– De spelling van u en v zijn aangepast aan hedendaags gebruik.
– De spelling van alle andere letters wordt gehandhaafd zoals deze is aange-
troffen in het manuscript.

– Alle cijfers zijn weergegeven als arabische cijfers.
– De hoofdletters worden aangepast aan hedendaags gebruik voor een beter
begrip van de tekst.

– De interpunctie wordt eveneens aangepast voor een beter begrip van de
tekst.

– De titels in de tekst worden gehandhaafd als titel.
– De titels in de tekst worden cursief weergegeven, met omringende witregels.
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– Paragraaftekens, rubriceringen en onderstrepingen worden niet weergege-
ven zoals deze voorkomen in de tekst. Indien deze markeringen van belang
zijn voor een juist begrip van de tekst, zal dit door interpunctie worden ver-
vangen.

– Er zijn nieuwe paragrafen ingevoegd, op het moment dat dit het begrip van
de tekst bevorderde.

– Vaag te onderscheiden tekens in het handschrift, zoals deze: /, of deze: //,
worden niet weergegeven.

– Doorgehaalde woorden of letters zijn niet weergegeven.
– Bij onleesbare, zeer slecht leesbare, of onduidelijke gedeeltes wordt de meest
plausibele verklaring gegeven.

– Toevoegingen boven de regel worden zonder annotatie in de lopende tekst
toegevoegd.

– Er zijn alleen aanpassingen gemaakt in de woordscheidingen, wanneer dit
noodzakelijk was voor betere leesbaarheid (zoals de ontkenning ‘ne’ of
‘men’).

– Evidente afschrijffouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd.

Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat:

– De pagina-afbrekingen van de originele tekst zijn, net als in de diplomatische
editie, aangehouden. Echter, de slotregels van de alinea’s zijn tussen haken
uitgevuld met de erop volgende tekst.

– Er geen enkele diplomatische notitie toegevoegd is aan deze editie. Dit is
kritische editie van de tekst, met het voornaamste doel een duidelijk leesbare
tekst te creëren. De focus ligt daarom op de inhoud van de tekst. Voor enig
commentaar met betrekking tot bijzonderheden van het manuscript verwijs
ik naar de diplomatische editie.

– Er woordverklaringen zullen worden gegeven, in het geval dat dit nodig is
voor een juist begrip van de tekst. Deze woordverklaringen zijn grotendeels
ontleend aan het Middelnederlands Woordenboek. De verklaringen worden
toegevoegd bij de introductie van het onbekendewoord.Wanneer het woord
daarna vaker voorkomt in dezelfde betekenis, is het woord opgenomen in
een bijgevoegde woordenlijst. Wanneer er bij een werkwoord sprake is van
meerdere vervoegingen in de tekst, zal alleen het hele werkwoord worden
opgenomen. Deze woordenlijst is bedoeld als een geheugensteuntje en pre-
tendeert niet volledig te zijn.

– In het geval dat dit het tekstbegrip kan verduidelijken zal er in de annota-
tie vergeleken worden met een overeenkomstige passage uit de paralleltekst
Kopenhagen gks . Deze is uitgegeven door B. Kusche. Dit zal op de
volgende manier gedaan worden: gks  (pagina, regelnummer). Wan-
neer Kusche genoemd wordt, is dit naar een interpretatie van de auteur in
dezelfde editie. Een andere paralleltekst waarnaar ook verwezen kanworden
is Hamburg Cod.Med. . Deze is nog niet in editie verkrijgbaar en er zal
daarom verwezen worden naar het manuscript zelf. Dit zal op de volgende
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manier gedaan worden: Cod.Med.  (pagina, regelnummer). Bij een ver-
gelijking met de Latijnse Trotula tekst, zal gebruik worden gemaakt van de
editie van M. Green. Hier zal op de volgende wijze naar verwezen worden:
ms d.ii. (paragraaf), gevolgd door zowel het Latijnse woord als Engelse
vertaling. Voor uitleg vanmaten en gewichten is gebruik gemaakt van de in-
leiding bijDe Grabadin van Pseudo-Mesues, door L.J. VandeWiele. Hiernaar
wordt verwezen met: (VandeWiele : pagina).

– In het geval van kruidennamen heb ik mijn best heb gedaan de juiste he-
dendaagse naam met officiële Latijnse naam in de annotatie op te nemen.
De middeleeuwse kruidenwereld is echter moeilijk te reconstrueren, zelfs
voor ingewijden. Het feit dat ik mijzelf zeker geen ingewijde mag noemen,
maakt het nog moeilijker en ik besef dat er vele valkuilen zijn waardoor
mijn interpretatie onjuist is en waarschuw de lezer hier dan ook kritischmee
om te gaan. Alle kruidennamen zijn ook terug te vinden in de bijgevoegde
woordenlijst. Wanneer ik een andere bron heb gebruikt dan het Middelne-
derlandschWoordenboek, heb ik deze in de woordenlijst genoemd. Ik heb de
volgende bronnen gebruikt bij het interpreteren van kruidennamen:

braekman  Braekman, W.L.,Middelnederlandse geneeskun-
dige recepten. Gent, . Via dbnl.

daems  Daems, W.F., ‘Van kersepitten en witte laurier-
bladeren. Notities bij een recente tekstuitgave,’ in
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 (), pp. –.

green  Green, M.,The Trotula: A Medieval Compendium
of Women’s Medicine. Philadelphia, .

kusche  Kusche, B., Frauenaufklärung im spätmittelalter.
Eine philologisch-medizinhistorische Untersuchung
und Edition des gynäkologisch-obstetrischen g ks.
 Kopenhagen. Stockholm, .

van der meijden  Meijden, R. van der, Heukels’ Flora van Neder-
land. Groningen, .

heukels  Heukels, H.,Woordenboek der Nederlandsche
volksnamen van planten. Opnieuw uitg. met een
inl. van H.J.T.M. Brok. Utrecht, .

vandewiele  VandeWiele, L.J., De Grabadin van Pseudo-
Mesues. Gent, .

mnw Verwijs, E. en J. Verdam,Middelnederlandsch
Woordenboek. Den Haag, –.
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Synoptische vergelijking hoofdstukken Trotula-teksten

a. Tabel: synoptische vergelijking hoofdstukken Trotula-teksten
() Hoofdstuk bevat hetzelfde onderwerp, maar de tekst is in zulke mate afwijkend dat het de

vraag is of de teksten dezelfde bron hebben.
[] De informatie in dit hoofdstuk is (in grote mate) hetzelfde als voorgaand genoemd hoofdstuk.
a sb  bevat meer informatie over dit onderwerp
b sb  bevat meer recepten over dit onderwerp
c sb  bevat minder recepten over dit onderwerp
d sb  geeft een (sterk) ingekorte versie
e sb  geeft een versie die niet volledig overeenkomt
f De tekst bevat hiernaast andere informatie over dit onderwerp die in geen van andere teksten

voorkomt

Hoofdstuktitels B L K H

. Hic incipit liber Trotula (f. r) - d d

. Eerst van der martricen (f. r) - e f, f, f,
 f [e, e]
() a, e

. Van der naturen ende wesen der vrauwen
(f. r)

a  f, f [f]

. Van dat den vrauwen hare stonden
ghebreken (f. v)

 d  [d, e,
c, d, e]

. Hoe men der vrauwen stonden weder sal
doen commen bi medicinen (f. r)

b  b

. Als die stonden te vele commen (f. r) a a, c a, b [, c]

. Van den witten dat den vrauwen comt (f. r) (a) c e ()

. Van den winde die men ontfaet in de
moeder (f. r)

––b c 

. Van dat maegden wint ontfaen in de moeder
(f. r)

a c a

. Van dat de moeder upriset ende qualic
dalet (f. r)

(a) c e, 

. Van der dalingen der natuerliker moeder
(f. r)

  c, e ()

. Van onghetempertheit der moeder (f. r)  - c ()

. Van apostemen in der vrauwen wijflichede
(f. v)

c - , b, e

. Van zweeringhen ende van wonden in de
moeder (f. r)

c - 

. Van der hartheden der moeder (f. v) e -
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. Van der borstzweere te wederslane (f. v)  c

. Van apostemen ane der vrauwenborsten
(f. v)

 -

. Van medicinen ter overvloientheit (f. r)  -

. Van dat men niet ontfaen ne mach (f. v) d () e, f, 

. De sake van te ontfane kint (f. v) , e - a, f

. Prouve ende beteringhe van caude ofte
hitten (f. v)

 - , , 

. Om te doen hebbene menstruum (f. r) b -

. Van dat menstruum niet voert ne comt:
alsoet sculdich ware van doene (f. v)

c - c

. Van vrauwen die sijn in religioene ofte
anders: die sijn sonder man (f. r)

, e - c

. Hoe men jonghe kinderen regieren sal
(f. r)

e ()

. Hoe men ordineren sal de voester (f. v) e ()

. Van puusten die wassen ane de kinderen
(f. r)

 -

. Van vleesche dat wast in de moeder binnen
(f. r)

 - f

. Om te bekennen goede spunne (f. r)  ()

. Om een wijf te makene nauwe als ofte si
eene maghet ware (f. v)

a - b, e

b. Hoofdstuktitels L (Basel ms d.ii )1

Liber de Sinthomatibus Mulierum / Book on the Conditions of Women
. Incipit liber de passionibus mulierum secundum Trotulam / Here

Begins ‘The Book of the Diseases of Women According to Trotula’
. De retentione menstruorum / On Retention of the Menses
. De paucitate menstruorum / On Paucity of the Menses
. De nimio fluxu menstruorum / On Excessive Flux of the Menses
. De suffocatione matricis / On Suffocation of the Womb
. De descensu matricis / On Descent of the Womb
. De motu matricis de suo loco / On Movement of the Womb from Its Place
. De nimia caliditate matricis / On Excessive Heat of the Womb
. De apostemate matricis / On Lesions of the Womb
. De ulceribus matricis / On Ulcers of the Womb
. De pruritu uulue / On Itching of the Vagina
. De impedimento conceptionis / On Impediment of Conception
. De regimine pregnantium / On the Regimen of Pregnant Women
. Experimentum ad inpregnandum / A Proven Procedure for Becoming

Pregnant

 De vetgedrukte titels bevatten overeenkomstige passages met B.
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. [De mulieribus que non debent uiris uti] / [On WomenWho Ought Not
Have Sexual Relations with Men]

. De nolentibus concipere / OnThose Who Do Not Wish to Conceive
. De conseruatione fetus / On Preservation of the Fetus
. De difficultate partus / On Difficulty of Birth
. De signis inpregnationis / On the Signs of Pregnancy
. De difficultate partus / On Difficulty of Birth
. De regimine parturientis / On the Regimen for a Woman Giving Birth
. De modo generationis embrionis / On the Mode of Generation of the

Embryo
. De regimine infantis / On the Regimen for the Infant
. De eligenda nutrice / On Choosing aWet Nurse
. De pustulis puerorum / On Pustules of Children
. De inpedimento conceptionis / On Impediment of Conception
. De sterilitate ex pare uiri / On Sterility on the Part of the Man

De Curis Mulierum / On Treatments for Women
. Cura / Treatment
. De prouocatione menstruorum / On Provoking the Menses
. De menstruis immoderatis / On Immoderate Menstruation
. De difficulter parturientibus / OnThose Giving Birth with Difficulty
. De dolore matricis post partum / On Pain of the Womb After Birth
. De conseruatione mulierum continentium et uiduarum / On the Preser-

vation of Celibate Women andWidows
. [Ad concipiendum] / [For Conception]
. [Ad uiros grossos] / [For Fat Men]
. De fetu mortuo extrahendo / On Extracting the Dead Fetus
. De retentione secundine / On Retention of the Afterbirth
. De nimio fluxu sanguinis post partum / On Excessive Flow of Blood After

Birth
. De malis accidentibus parturientium / On the Dangerous Things Happe-

ning to Women Giving Birth
. De exitu matricis et cura eius / On the Exit of the Womb and Its Treatment
. De ingressu uenti in matricem / On the Entry of Wind into theWomb
. De exitu ani / On Exit of the Anus
. De inflatione uirge / On Swelling of the Penis
. De dolore yliorum / On Pain of the Intestine
. De stranguria / On Strangury
. De lapide / On the Stone
. De fluxu apostematico / On Flux from a Lesion
. De uento in matrice incluso / OnWind EnclosedWithin the Womb
. [De pruritu et excoriatione in pudendis] / [On Itching and Excoration of

the Pudenda]
. [Unguentum ad solis adustionem] / [Ointment for Sunburn]
. De commingentibus lectos / OnThose WhoWetTheir Beds
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. [De pacientibus dissinteriam] / [OnThose Suffering from Dysen-
tery]

. De carne orta in matrice / On Flesh Growing in the Womb
. De cura pediculorum / On Treatment of Lice
. De cura scabiei hominis / On Treatment of Scabies in Humans
. De facie dealbanda / On Whitening the Face
. De facie rubificanda / On Making the Face Red
. Ad rugas tollendas / For Removing Wrinkles
. De lentiginibus faciei / On Freckles of the Face
. De fetore oris / On Stench of the Mouth
. De rubore faciei tollendo / On Removing Redness of the Face
. Ad uenas faciei / For Veins in the Face
. De gutta oris / On Gout of the Mouth
. Ad dentes nigros / For Black Teeth
. De cura cancri / On Treating Cancer
. De fixuris labiorum / On Fissures of the Lips
. De relaxatione dentium / On Loosening of the Teeth
. De casu uuule / On the Fall of the Uvula
. De exitu uulue mulierum / On Prolapse of the Vagina of Women
. Constrictorium bonum / A Good Constrictive
. De inflatione uulue / On Swelling of the Vagina
. Ad inflationem faciei / For Swelling of the Face
. De uerrucis / OnWarts
. De dolore mamillarum / On Pain of the Breasts
. De apostemate mamillarum / On Lesions of the Breasts
. De tussi puerorum / On Cough of Children
. De sudore fetido / On Foul-Smelling Sweat
. De inflatione uulue / On Swelling of the Vagina
. Ad formicationes et syrones / For Antlike Itching and Itch-Mites
. De dolore oculorum / On Pain of the Eyes
. De tela oculi / On Web of the Eye
. De cancro nasi / On Cancer of the Nose
. [Ad menstrua prouocanda] / [For Provoking the Menses]
. [Ad dolorem matricis] / [For Pain of the Womb]
. De inflatione pedum / On Swelling of the Feet
. [Ad menstrua constringenda] / [For Restraining the Menses]
. [De incidiendo umbilicum] / [On Cutting the Umbilical Cord]
. De syronibus manuum et pedum / On Itch-Mites of the Hands and Feet
. Ad surditatem aurium / For Deafness of the Ears
. Ad uermem aurium / For Worm of the Ears
. Ad inflationem testiculorum / For Swelling of the Testicles
. [Ad glandulas] / [For Tumors]
. De dolore matricis / On Pain of the Womb
. [Ad exitum matricis post partum] / [For Exit of the Womb After Birth]
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. De ruptura pudendorum post partum / On Rupture of the Genitals After
Birth

. [Ad dolorem uulue post partum] / [For Pain of the Vagina After Birth]
. Ad emorroydas / For Hemorrhoids
. [Ad partum adiuuandum et secundinam educendam] / [For Aiding Birth

and Bringing Out the Afterbirth]
. Contra aborsum / Against Miscarriage
. Ad scabiem manuum / For Scabies of the Hands
. Ad faciem dealbandam / For Whitening the Face
. Ad dealbandos dentes / For Whitening the Teeth
. [Ad dolorem dentium] / [For Pain of the Teeth]
. Ad manus dealbandas / For Whitening the Hands

De Ornatu Mulierum / On Women’s Cosmetics
. De palliandis mulieribus / On Adorning Women
. De diuersis palliationibus / On Various Kinds of Adornments
. De ornatu faciei mulierum / On Adornment of Women’s Faces
. De eodem / On the Same
. De fissuris labiorum / On Fissures of the Lips
. De dentibus dealbandis / OnWhitening the Teeth

c. Hoofdstuktitels K (Kopenhagen gks )2

. [Proloog]
. Eerst hoe die moeder jnden vrouwen ghescepen es
. Dbloet van kinderen tontfane ende die cuere daer jeghen
. Hoe huer de vrouwe rigeren sal die kint draeght
. Hoemen tkint houden sal alst gheboren es
. Tregiment van elker oudden
. Jeghen swaren arbeit ende tdoode kint
. Als die vrouwe es jn arbeite
. Om te kinnen die dracht ende oft sij draeght
. Om te doen commen secondinan
. Jeghen seere bloeden jnden arbeit
. Jeghen die naerdraghende
. Om te doen commen de naerdraghende
. Jeghen crimpinghe ende wee jnden lichame
. Jeghen quetsuere jn der poorten naer den arbeyte
. Diuerse cleyne poenten daer an cleuende
. Jeghen der moeder vutgaen jnden arbeit
. Van dat de moeder daelt te seere
. Van dat die moeder te seere op clemt
. Van siecten der moeder sunderlinghe

 De vetgedrukte titels bevatten overeenkomstige passages met B.
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. Van winden die vrouwen ontfaen
. Om te doen commen de vloet
. Om te uerdriuenne de vloet
. Jeghen dwitte ende waer bij dat comt
. Vanden vrouwen borsten ende dat daer an cleeft

d. Hoofdstuktitels H (Hamburg sub Cod. Med. )3

. Proloog (Hic Incipit alberti liber de secretis mulierum)
. Capittel van der matricen
. De longitate et brevitate Et de matrice et de euis bursa
. Dit is Capittel vanden sade van beeden
. Een vraghe es ofte die man ende dwijf de leden al eens hebben
. Kennende die vrouwen die menstruum hebben aen haer ghedaente
. Bi natueren is die man heeter ()
. Wilen ghevallet dat sommighe ()
. Men vint sommighe vrouwen ()
. Want also ic vore hebbe gheseit soe ()
. Albertus seit hier in teerste Capittel ()
. Eist dat die stonden van menstrua vloyen ()
. Albertus seyt hier clerc also eneghe vrouwen sijn ende commen sij te haren

()
. Enighe vrouwen sijn clerc die niet en ()
. Noch bescrijft ons albertus van vrouwen die binnen ()
. Van hitten
. Van coude
. Vrouwen stonde
. Die heeft van te vele colera
. Het gheviel typere quetste van eenen ghemenen ()
. Vander moeder
. Albertus seit clerc die op rijsinghe vander moeder ()
. Van witte menstrum
. Want ghevalt oec wijlen clerc dat albertus ()
. Noch een ander clerc dat es dat albertus ()
. Van diverssche vrouwen clerc seit albertus dat ()
. Men vint oec somwilen dat albertus seit dat ()
. Die matrice wort dijcwijl ghevuleert ()
. Albertus seit hier clerc nochtan vander matricen ()
. Vander matrice
. Noch vander matricen

 De vetgedrukte titels bevatten overeenkomstige passages met B, de schuingedrukte titels zijn de
eerste regels van nieuwe alinea’s waarin nieuwe onderwerpen worden aangesneden, die van belang
zijn voor de vergelijking.
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. De longitate et brevitate et de matrice et de eius bursa
. Een te weten es ofte dit menstruum el nieuwers uit
. De menstruo et de corruptione et generatione
. Een vraghe es of alle menstruum bloet es
. De corruptione et de pelle virginitatis
. Een vraghe ist of die man ende dwijf
. Vander ontfane den wiue tsaet ende te bequekeene teenre figure
. Quod planete regent pueros
. De signis in astronomia
. Een vraghe omme stant des kints
. Hier bescrijft ons albertus clerc In dit Capittele ()
. Dander reynichede der vloyet comt dese purgatie ()
. Medicinen ieghen die ouertallicke vloet
. Omme menstruum te doen vloyen ()
. Ende clerc men vint noch seit albertus sommighe ()
. Item heef een vrouwe wee in haer lancken ()
. Omme te bekennen by wien dat belet is ()
. Tander kennissen dat een wijff kint ontfaen ()
. Sommighe vrouwen sijn dat seit Albertus ()
. Wille die hooftmoeder wercke metter hant ()
. Die ghebrekinghe des ghenootens comt bijder ()
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Vergelijking van de Brugse tekst met L, K en H

– Overeenkomstige tekst in Kopenhagen
– Overeenkomstige tekst in Hamburg
– Overeenkomstige tekst in Latijnse tekst
– Overeenkomstige tekst in Kopenhagen en Hamburg
– Overeenkomstige tekst in Kopenhagen en Latijnse tekst
– Overeenkomstige tekst in Hamburg en Latijnse tekst
– Overeenkomstige tekst in Kopenhagen, Hamburg en Latijnse tekst

Hic incipit liber Trotula

Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen, hem biddic dat si my niet
ne vloucken. Want ic ne hebbe hem dit niet ghescreven te scanden, maer te haren
profite. Want dat de natuere heeft, dat ne mach men niet wel nemen. Ofte en ware
dat si te vele gave boven natuere, dat men dat bewerde soe men naest mochte, ende
dat si gave natuerlic.

Eerst van der martricen

Nu, ghi vrauwen, ne bellecht hu niet, dit es ghesproken natuerlic, ende oec nuttelic
omme den vrauwen. Ja omme ene let dat si ebben dat men heet in latine: martrix.
Dats te segghen: moeder. Die welke bi natueren es caut ende droghe gheformert,
alse des menschen maghe: boven senuachtich, ende onder vleesch, een lettel gher-
ompelt, hebbende bi natueren  winkelen. In de welke  winckels een vrauwemach
draghen  kinderen bi natueren. Te andwerpen in de stat was up eenen tijt eene
vrauwe, die  kinderen hadde te male ende si waren ter kerken ghedreghen in ene
beckin, ende si waren ghedoept.

Die moeder soe hevet  monde, den eenen binnen ende den anderen buten.
Ende die mont clemt up tote bi der crayen.

Ende al es die vrauwe anders van natueren dan die man, nochtan heeft si meer-
der ghenouchte int spel der natueren dan die man. Ende dats bi redenen: als es dat
wijf cauder dan de man, si verwarmet bi der begherten. Want nature bewijst dat
dat wijf vele begherliker es dan de man, alsoe dat ysere swaerliker berrent dan dat
gaut. Want lichter es te makene eenen brant in den man met gaude dan met jsere,
want dat gaut berrent met lichten ghevoelne.
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Dander bederve es bi den senuwen conplexien van der moeder. Bedi dat senuach-
tich es dat ghevoelt, bi den welken dat de moeder seere ghepint es, alse vervult es
van humoren die se natuerlike ontfaet. Bedi als de nature van hare sceet, ende die
moeder daer af ghesuvert es. Dan es si bereet te ontfane des mans saet. ende anders
niet. Bedi ware die moeder vervult van humoren, soene ontfinghe nemmermeere.

Die derde redene es dat die senuwen conplexien, die beneden ende boven sijn, ane
dwelke comt desmenschen saet, bedwinghet ende vervult die stede. Ne ware up die
upperste stede der moeder, sone mach des mans saet niet gheraken, bi der welker
ketelinghen die si heeft al daer, die welke hare niet mach vergaen. Ende dats die
redene dat soe niet van den man es versaet.

Ende die II monde die sijn in de moedere, van den welken die uppersten heet
den hals van der moedere, die welke heet die wijflichede. Ende onderste mont die
ontdoet ende luuct onderwilen, alsoe ontfaen heeft dat saet uan den man, datter
niet in ne quame den point uan der naelden. Ende onderwilen vint men eenighe
vrauwen in wien dat si niet ne luuct soe vaste, ende dat es als demoeder niet versaet
en es. dan ontdoet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet, als die man der mede
te doene heeft.

Ende elke vrauwe mach ebben  kinderen bi natueren, ende alle draghen teenre
dracht. Maer de  van den werden cnapeline kinderen, ende die andere  wijflicke
kinderen. Ende dat ste sal ebben van den  natueren, van man, van wijf, ende dat
soude ligghen in de middewaert der moedere, ende heet in latine hermofrodita.
Ende in den derden winkel ter rechter siden ligghen die cnapeline, ende in dandere
side de jonffrauwen. Ende waert soe dat een wijf kint ontfinghe in de rechte side,
ende dat, bi aventueren, rolde in de luchter side, dat soude wesen een wijfhichman.
Ende dies ghelike van den wiven; vielt alsoe, het soude wesen een manachtich wijf.
Ende eenighe vroede meesters die scriven ons: es des mans saet wel ghesoden,
soe commer af cnapeline kinderen. Ende alst raeu es, dochteren. Ende oec helpter
toe naer den ontfanghe dat langhe ligghen ter siden daer men die dracht beghert.
Manne figueren ter rechter siden ghemerct, dat hem die levere es bijst ende est heet
bi natueren, ende dwijf ter luchter siden. Daeromme es dat wijf vele cauder dan de
man.

Van der naturen ende wesen der vrauwen

Nu dan soe es die vrauwe cauder van natueren dan die man, daeromme soe moet
si ebben sonderlinghe natuere die elke vrauwe hevet.

Ende comt den somighen te haren  jaren, ende oec eenighe te haren  jaren. Ende
commet hem heer dats seere vroe.

Ende commet hem der nare, dats seere spade. Ende commet hare niet, dats al te
groet meskief van der natueren. Ende eenighe vrauwen verliesent te haren  jaren
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ende dats bi natueren, maer dat benemt hare die boeshede. Ende ofte sijt verliest
te haren  jaren, dats bi natueren. Ende sulcke te haren  jaren ofte te . Ende
eenighe ebbent tote si haut sijn,  jaren ofte .

Ende also langhe alsi dat ebben soemueghen si bi natueren ontfaen kint. Ende alsijt
verliesen bi natueren, so ne mueghen si gheen kint ontfaen bi natueren, alsoe wel
sieke als ghesonde. Want dien boem moet bloyen, sal hi draghen vruchten.

Ende ne gheen vrauwe ne mach vrucht ontfaen en si niet suverer moeder, ende dat
moet sijn cort naer hare blommen. Ende si moet hare saet laten uallen up des mans
saet, ende dan trect de moeder in hare des mans saet, dwelke saet bewimpelt es
metter vrauwen sade, van den welken dat vleesch ende bloet comt den kinde. Ende
oec soe comter af die achterbundere, dats te seggen die achtergheborte, int dwelke
vellekin dat kint leghet bewimpelt ende bewaert.

Van dat den vrauwen hare stonden ghebreken

Alse de vrauwen hare saken ghebreken nare haren tijt, dats ghebrec van natueren,
ende jeghen hare ghesonde. Ende daeromme moeten si quellen van messeliken
saken, ende dats omme dat si verliesen hare apetijt. Ende onderwilen soe heten si
erde, ofte colen, ofte eye scalen, ofte messelic dinc.

Ende onderwilen sijn si ghepijnt in dat hooft, ofte in den hals, van groet sweering-
hen in den rugghe ofte in den lendinen, ende van swaren curtsen. Ende dan ebben
si stecten ter hertenwaert. Ende daer af laden si dat dwater, ofte hem comt der af de
bloetsucht. Ende si hebben stecten ter hertenwaert, ende daer af laden si dat water.
Ende hem comt toe de bloetsucht, dat menisoen.

Den lichame licht daer de spijse dore comt gheel ghelijc dat si se swolghen, ende dat
comt bi cautheden van der moeder. Ende dat hare aderen sijn cleene, alse in dese
dinne,magherenwiven, die seere sijn vertheert, bi denwelken die humoren sijn soe
dicke ende soe tay, datsi niet nemoghen liden dore hare gherechtighe stede van der
limicheden. Ofte si ne eten spijse met soe groeter ghenouchten, dat die ghenouchte
dat bloet upwaert doet keeren van der moeder. Ofte si moet pijnen, dat si sweeten.
Alse Rufus ende Galienus segghen, soe wat wiven die wel eet ende vele drinct, die
wiven moeten meer hare stonden ebben dan nature bewijst.

Ende in eenighe vrauwen ghebrect den tijt, dats omme dat hare bloet es verclontert.
Bi den welken natuere hare helpet, ende stect van hare. Ende onderwilen verliesen
si haren tijt, bi groeter sweeringhen die si ebben in eenich let, bi vare ende bi moet-
heden. Ende eist dat sijt langhe verliesen vor haren natuerliken tijt, hem comte af
groete mesquame, ende somtijts gerief van den live.
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Hoe men der vrauwen stonden weder sal doen commen bi medicinen

Alsmen verliest die stonden eer tijt, ende dwijf es vermaghert ende seere bleec, dan
doetse laten in de soffene up een libra bloets, ende des anderdaghes den anderen
voet een alf libra bloets. Ende aldus salse ghecrighen haestelic hare stonden, hare
varwe ende hare natuerlike hitte.

Ende es dat sake dat sijs te seer es ondercommen, soe ne laet niet te vele bloets;
want men moet eerst merken den staet van den mensche. Want vercrancte hi te
seere hem ware quaet te helpene.

Aldus soe leerde die eerste meester, son der Ypocras. Ende hi was die vroeste mees-
ter die men vant. Maer aldereerst vinden wi van eenen, die hiet Appollo. Al sijn
werc verberrende ende sijn sone wasser mede verberrent. Maer Galienus vertelt
ons van eener vrauwen, die  maent was verstopt ende si hadde verloren al hare
apetijt ende hare varwe, ende was vermaghert. Hi deesse laten van bloede alsoet
vorseit es, ende hi orcont dat soe ghecreech al hare ghebreec, waer af hi ons dit gaf
in exemple.

Maer daer volget gherne naer dat torsioen, ende daeromme es men sculdich raet te
souckene ane eenenmedicijn.Maer wermen die vrauwen laet, soe ware die vrauwe
goet ghebaet, ende in dat badt sal men hare gheven drincken mente, ghesoden in
water, ende gheminget dat met ghescumden seeme, dat  deel borne ende dat 
deel seem. Alsoe sal ment drincken. Ende achter dat badt, soe drinct diathesarum,
tghewichte van  dragmen, ofte van eenen gheelen dragme, ghetempert met war-
men water, drinken ghegheven.

Ende aldus conficieriert ment. Recipe: mente, genciane, aristologia longa, baccaris
lauri, ana dragme , fiat pulvis. Mellis dispumati, quod sufficit, bulliantur simul
modicus, et fiat similiter opiata, ponitur in pixide.

Item, het ware oec goet dat men hare ghave drincken eenen tueghe van desen
drancke in hare badt. Recipe: semen anisij, feniculi, cumini, spice nardi, semen
petaselijn, vini albi optimi bulliantur simul fiat julep, et clarifecetur. Ende coen di
dit niet ghecrigen, soe nemt van dies ghi bet ghecrighen moght.

Galienus die wijst dat men sal drinken desen dranc int badt. Recipe: arthemesie,
stampten ergo modo, et bulliantur cum vino albo. Fiat julep et clarificetur. Ende
eb di dit niet, soe sul di nemen bivoet, ende sieden in watere. Ende dat cruut sul
di binden met cleederen up den navele. Ofte ghesoden in eenen cleenen pot met
eenen cleenen halse, alsoe ghemaect ende die ghesteken in demartrice oftemoeder.
Ende alsoe ontfaen den waseme in den lichame.

Ofte stoet averoene, ende siedt die in eenen pot, ende dan sit up eenen stoel met
eenen gate, al omme wel ghedect ende daer over sal men stoven ende de moeder
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verwarmen. Nemt huusmuer ende dat stampt, ende verwarmet in eene panne ende
dat al warme gheleit up den lichame.

Noch een andere. Recipe: de wortele van meeden, die wel ghestoeten, ende ghe-
bonden vor de wijflichede. Dit doet commen menstruum.

Ende es demoeder versluust, dat die aderen nietmoghen hebben haren ganc, ofte te
seere verhart. Dan moet men nemen een liinen sackelkin, in de groete van eenen
vinghere, aldus ghemaect. Ende dat vullet met ghesoden loecke, ghestampt, met
olie van oliven. Ende dat diepe ghesteken in demoeder, dat sal die aderen ontdoen.

Ofte nemt eene clister allium, ende die clister stect in de moeder alsoe diepe als
men mach. Dat doet dat selve.

Als die stonden te vele commen

Men vint vrauwen die hare stonden te vele ebben, boven natueren. Ende men sal
dat verstaen dat dat comt van vele saken. Eene redene es dat die aderen sijn te rume
ende te seere ontdoen. Bi den welken dat si besten van vervultheden. Dan loepter
hute roet, claer bloet. Ende dat comt van te vele tetene ende te drinkene, goede
spijse ende goeden dranc, van den welken wast bloet. Ende aldus ne moghen hem
die aderen niet onthauden, sinemoeten spliten ende scueren. Een ander es dat sake
dat bloet es te heet, die welke hitte comt van colera, huter gallen ghedaelt. Dan es
dat bloet geluachtich ende heet, dat spelt van hitten. Ende aldus ne maecht niet
binnen bliven, ja in de aderen. Natuere ne steket van hare bi crachte. Ofte es dat
bloet gheminghet van fluma, dat weiket soe die aderen dat si spliten

Want het sijn felle humoren, ende dat bloet es witachtich. Ende alst es puer roet,
dan soe eist van pueren bloede. Ende alst swart roet es, dan eist van vorten bloede,
dwelke verrot es in hem selven. Ende dat natuere die vorte humoren niet mach
ghedoegen, ende onderwilen soe loest mens vele. Als men gheligget van kinde, dat
die aderen sijn soe seere ontdaen van pinen, dat natuere soe grouf van hare sciet, soe
dat eenighe jonffrauwen besterven. Dese siecheit maect den vrauwen bleec ende
maghere. Ende gheduert dese siecheit eenigen tijt onder de vrauwen, soe wie si
sijn, si sullen dat water laden met rechte. Want die levere vercaut te seere, omme
dat hare de hitte ontgaet dat hare voetsele in de maghe niet mach verduwen noch
versieden, ende aldus verkeeret in watere. Dat natuere soude verkeeren in bloede.
Ic overlide dat ten lichsten dat ic mach. Want die dispitacie die subtijl es, die nes
gheenen noet te segghene, want si ware te lanc.

Eist dat sake dat comt van pueren bloede, soe eist puer roet, sonder andere varwe.
Ende aldus soe moet ment doen, besceedelic. Prouvet aldus: bestrijct der mede
een wit cleet, dat suver si ende wit. Eist uan pueren bloede, het sal hem toeghen
in dat cleet, sonder andere varwe. Ende dit sullen sijn vrauwen, wel in haer lijf,
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ende die wel moghen eten ende drincken dat vele. Ende die ebben scone varwe
ende roet. Ende diet aldus ebben in haren tijt te vele, dien doet laten bloet in den
rechten arme, ane de nederste adere, die leghet ane den cleenen vinghere. Ende
daer sal men bloet laten vele.

Ende stremmet niet hier mede, soe laet hare eene loese ventose tusschen den bor-
sten, ofte up elkewarte van den borsten, een cleen boskin. Ende die seere treckende,
ende aldus sal dat bloet weder keeren bi der treckinghen van den ventosen. Ofte
bi den bloet laten. Soe soude dat bloet werden ghemindert ter leveren ende bi den
weder trecken ter leveren.

Dits gheseit bi den coleren, dat comt bedi dat de moeder es te vul, alst dicken
ghevalt in dese magheren wiven, die de varwen ebben geluachtich. Die moeten
sijn ghepurgiert met medicinen, die welke ebben macht te purgierne coleren die
sijn overvloyende. Ende het esser die proper colerijn sijn, bedi daer esser die niet
natuerlic ne sijn, alse verberrende coleren, ende daer sijn passive. Ende eruginesse
die niet natuerlic ne sijn, dit sijn gelue. Die passive varwe verkeert hare ten groenen
waert. Ende die eruginuse varwe keert hare ten isermale waert. Dats een lettel bloet
roet, gheminget met geluwen.

Die purgacie ne willic niet scrive, want men mochter vele vrauwen mede dooden
ende bederven ende diemenighe souts hem onderwinden diere met in soude vroe-
den. Daeromme late ict achter bliven, omme dat ic ane die mesdaet soude deelach-
tich sijn. Maer ic rade wel, dat men soucke goeden raet ane vroede meesters, ende
een lettel bloets late ter aderen.

Ende oec dit sal men nemen der jeghen: Nemt reghenwater ende daer in sal men
sieden: plantago, kerspillen, eekinbladeren, de scorssen van prumen, garnaken, ele-
gentier, agrimonie. Dit doet alte gader wel sieden in dat vorseide reghenwater, ende
daer in doetse baden in een cupe, aldus, dat si toten navele, ende toten lendinen der
in sitten mach. Dit doet dicken, ende alsi sitte in dat bat, dat hare voeten commen
huten watere ligghende yeuwerincx up. Ende coen di dese cruden niet ghecrighen,
soe nemt cruden die ghi gherighen moght, ende namelic: plantago, rosebladeren
nieu. Ende dat gheeft hare te drinkene van eenen bloetsteene, die men heet lapis
ematites. Desen steen tempert met roesewater.

Ofte gheeft hare drinken tisanne, ghemaect van den wortelen van plantago, ende
van ghersten, ende roet corael ghepulvert ende dat ghedronckenmet aqua plantago.

Item: dat saet van der wortelen van tremorsiken van der geluer, dat stremmet
bloet.

Een ander: nemt de wortelen van confelien, de wortelen van quinque nervia,
radices plantago, radices bursa pastoris, ana m. . Aceti fortissimi. Dit siedt over
een, ende hier in net vulle metter hieken, ende dat leght vor de wijflichede. Ende
alsoe toter na velen toe, dats seere goet.



vergelijking van de brugse tekst met l, k en h 

Noch een ander: maect een sackelkin van deser langden, eenen vingher groet.
Ende dat vullet met desen pulvere: nemt de wortelen van confelien, wel ghedroe-
ghet, roese bladeren droeghe, caneele, grariofili, ana uncia . Dit pulvert, ende hier
mede vullet den sac. Ende dat ghesteken in demoeder, endemaket vaste ane eenen
draet, ende dien draet laet buten hanghen.

Dits noch hute eenen anderen boucke: nemt lapis ematice, wit corael, balaustie,
mirre, bolus armenicus, pulver van hertshoren, drakenbloet, semen citoniorum.
Van desen pulver sal men stroyen up hare spijse ende drancken. Ende men sal dit
poeder doen in pasteiden van hoenderen, ghebacken van tarwinblommen. Ende
met verschen visschen, commende huter rivieren, ghesoden metten esile, ende dat
poeder der up ghestroit. Ende men sal eten gherstin broot, ende drincken tisanne,
ghemaect van wortelen van wegebree.

Een andere: nemt plantago, barba jovis, gherstin mele, dwitte van eenen eye. Dit
suldi te gader stoeten, ende dan doent in een cleen sackin, ende dat stect in de
moeder.

Dese sijn oec alle goet ende stremmen seere: ypoquistidos, athanasia, diacodion,
diapapavis. Dese stremmen oec de vloet: cortex, maligranati, rosen, gallen, eek-
elbladeren, elegentier, bramen, arnaglossa, reghenwater, bolus armenicus, gummi
arabici, hertshorne, esijl, wit corael, aloë, acetosa. Alle dese vorseide sijn goet, ge-
plaestert up den buuc.

Van den witten dat den vrauwen comt

Die boucken van medicinen spreken der af, maer sonderlinghe Trotula, dwelke es
een bouc van der vrauwen heimilicheden, huten welken dat es ghetrocken, ende
seit aldus: dat eenighe vrauwen sijn, die loepen van den witten. Die welke mar-
terie comt huter moeder, ofte van haren natuerliken sade, ofte ettere, commende
huter moeder. Ende dat comt toe ondrachtich wiven, die vullivich sijn, ende bleec
van varwen, ghelijc fluma. Dats te verstane bleec, ende vul limich. Dese es quaet
te helpene. Nochtan helpt men hem wel somtijts, ende ghi sult hu pinen hem te
helpene. Alsoe hu hier naer wert gheleert een deel der af. Ende het sijn oec eenighe
wiven die bi fauten van natueren sijn ondrachtich. Die welke gheven hare natuere
wit, ende ondrachtich sijn die, want hare natuere es onghesoden. Ende dat soe heet
men dwitte, ende wi heetent ettere. Want het daelt huter cauder levere in de moe-
dere. Daeromme heeten wijt ettere. Dus sendet natuere over die stonden. Maer het
nemach niet sijn roet, bi fauten van natuerliker hitten. Dus raet medicine, ende na-
melic Trotula, dat men sal nemen heete cruden ende die sieden in wine, ende dat
men daer af make eenen doem. Ende die doem sal men ontfaen in hare wijflichede,
met eener pipen, wel bewimpelt met lijnwade, ghemaect aldus. Soe dat de moeder
niet ghequest ne si. Daerna gheeft hare trifera magna, ghemaect aldus:
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Recipe: apij, dragme , cinamum, gariofili, galanga, spice nardi, pencedanum,
acorus, mandragora, celtica, rosen, peper, anijs, maratri, persijn van Alexander,
daucus, jusquiami, mellis, quod sufficit. Dits goet ghegheven ter siecheit van der
maghen, mannen ende wiven. Maer wacht dat si gheen kint ne draghen, ende ghe-
vet hare met watere, daer in ghesoden es semen anisij feniculi.

Endemen ghevet oec jeghen de vercaudemoeder drinken,met warmenwine. Daer
in ghesoden es bivoet, dats seere goet kinderen die niet moghen slapen. Dat men
dat temperen met vrauwen melke, ende dat gheve drinken alse groot alse eene
herwitte.

Een ander: nemt bivoet, polioen, savine, saturee, salvie, confelie, levessche, dille.
Dit siet in water ende doet hare onfaen in de martrice.

Het sijn oec eenighe jonffrauwen, die vethede ebben. Bi dies ghelike van fauten,
dat si niet ne ebben hare stonden, alsoe si sculdich waren. Ende dese doet, alsoe hu
vorseit es, omme die stonden te ghecrighene. Ende aldus soe bliven si ondrachtich.
Ende het sijn eenighe vrauwen, dies stonden sijn seere etterich. Ende dese vrau-
wen doen wi sitten up een sackelkin van polioen, ja dat ghemalen es. Ende dien sac
soe groet ende soe breet, dat hi comme van den rugghebeene tote boven der moe-
der. Ende alsoe ghebonden, eenen dach ende eenen nacht. Dat confortert seere de
moeder.

Van den winde die men ontfaet in de moeder

Het sijn eenighewinden diemen ontfaet, van onder in demoeder. Dewelkewinden
somighe vrauwen doet groet wee, ende dan doetse swellen. Dese wiven doet nutten
heete electuarien, alse dianisij, dyacimini, diacalamentum.Van elken even vele, ofte
elc alleene. Dese electuarien sijn goet elken mensche die de maghe ebben vercaut,
ende wint ebben in de maghe ofte in de moedere.

Ofte nemt liinen garen, dat raeu si, ende dat stect int water. Daer in ghesoden es
conmijn, ende dan duwet hute ende dat leght hare up den buuc ende alsoe over de
moeder, ende up de lendinen. Alsoe warme als men ghedoeghen mach.

Een ander: nemt mostaertsaet. Siet dat in eenen pot met watere, ende dien pot
boven wijt ende stelten up eenen stoel, met eenen gate ghemaect aldus. Ende alsoe
ontfaen den wasem van onder in de moeder. Dat sal verteeren den wint.

Ende waert soe dat hare jocte quame in de moeder, ende dat si hare crauwede, soe
datter puusten af quamen, die puusten soude seere sweeren. Die suldi salven met
deser salven, aldus. Salve: nemt eenen suveren appele, ende sceltene. Dan nemt olie
van oliven, was wijn van puetaeu, scapijn roete. Dit smelt alte gader, ende minghet
den appele der met, wel ghebraden ende wel ghestoeten. Dan doeter toe: bolus
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armenicus, masticus, wieroec. Dit gheminghet alte gader, dit siedt up een cleen
vier. Dan siet dore een cleet ende hier mede soe salvet. Daernaere soe leghter up
hijs bladeren, ghesoden in wine. Ende de vorseide salve es goet jegen bescautheit
van viere ofte van watere.

Een ander salve der toe, recipe: de wortelen van den lelien, een once, spaens wit,
dragme , wit wieroec, mastijc, ana dragme , canpher, dragme , versch swinen
smaut, rose water ana uncia . Hier af maect salve. Item: de wortele van der lelien,
suvert wel. Dan sietse in borne ende dan stampse metten swinen smautte. Daerna
doeter dwitte in van den eye ende rose water, ende minget wel. Dese salve es goet
ten vorseit dinghen.

Ende deser salven soe smeeren hem die vrauwen van Salernen, hare aensichte,
hande ende kele, dore hitte van der sonnen. Ende dit doet smorgens ende savons.
Ende danwasschetmet lauwenwater af. Dit soe haut hare aensichte onbesmet ende
scone, ende suvert alle puusten ane den lichame, ende scoent seere laserie.

Van dat maegden wint ontfaen in de moeder

Het gevalt wel onderwilen dat maegden wint ontfaen in demoeder, ende die leghet
somwilen in de rechte side, ende somwilen in de luchter side. Waerbi dat si scinen
boven ghescuert ontrint den navele. Ter welker aldus ghedane cuere was ghehaelt
vele vroede meesters ende Trotula. Ende de meesters seiden dat si ware ghescuert.
Ende Trotula die hier af twijffelde, die soe dede dat joncwijf te hare commen, ende
si besach de butse ende tastese wel. Waerbi dat si bekende dat wint was, ende dat
de moeder was gheswollen ende niet ghescuert. Doen maecte si een badt in eene
cupe in welke cupe waren ghesoden dese cruden. Recipe: papple, paritarie. Hier in
sat si langhe. Ende alsi hierin gheseten hadde doen leide si hare eene plaester van
gherstin mele, ghetempert metten sape van wilden rapen. Ende dat leide si hare
up den buuc warme. Ende des anderdaghes dede sise weder baden, ende daerna
leide si der up eene plaester ende si ghenas voort sonder sniden. Daer bi eist quaet
verhaest met eenighen dinghen dat men niet wel seker ne weet wat es.

Van dat de moeder up riset ende qualic dalet

Nu verstaet wel dat die uprisinghe der moeder, dats eene siecheit in de welke sie-
cheit die vrauwen scinen sterven wel na. Ende dats bedi dat demoeder up rijset, soe
dat de craye niet doen nemach hare natuerlic werc. Dats dat si den asem hutewaert
stect ende inwaert haelt. Ende si sijn in onmacht, ja groetelic in onmacht.Want dic-
ken ghevallet dat si der af sterven. Ende dit ghevalt dicken weduen ende maegden.
Want het ghesciet hem dicken dat hem gebrect hare stonden, die si sculdich sijn te
ebben van natueren te haren tiden, die welke faute hem lieden toe sent dese sware
siecheit. Ofte het comt bi veninden humoren, die vergadert sijn in de moeder. Ofte
van haren vortighen sade, dwelke si bereet waren te stortene, hadden si des mans
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hulpe. Ende dit ghevalt meest in maegden ende in weduen, die hem hoeden van
mans gheselscap. Alsi faute hebben van haren stonden ofte gheveninde humoren,
die verrotten hare saet daer demoeder af vervult es, van denwelken risene doen die
verwallende ydelheit van der moeder, ende aldus stect si hare up, soe dat die craye
es ghedwonghen dat die mensche te gheenen ademe ne mach commen. Want de
lichte levere ne mach gheenen wint halen no hute steken. Ende dit es men sculdich
te ontsiene in de weduen, die hare stonden verliesen vortijt van natueren, ende in
maegden, dwelke hu es gheleert kennen int capiteel der stonden vorseit. Want waer
ghebrec es vor den tijt, daer heeft men pine onder den navele, in de lendinen ende
in de diën. Ende daeromme ne ghelijct dese saken niet den anderen onmacht maer
si es vele vreeseliker, ja dat si vallen ende crempen te hoepe. Soe dat hem die buuc
comt up de die, soe vaste dat mense niet can sceeden. Ende aldus sijn si doot ofte in
twijffelen van der doot.Want Galienus seit dat men hare lieder ademmoet wachten
met eenre plumen. Nu soe ebbe ic gheseit wanen dese siecheit comt. Ende ic ne dar
niet meer segghen van vreesen dat men my mach vloucken, ende ic late dat. Ende
ic gae voert ter cueren aldus, jeghen die uprisinghe van der moeder.

Eerst soe bint de diën vaste toemet eenen cordekine, boven den kniën, soe dat hare
een deel wee doet, bi der welker seerheden die moeder sal dalen ende oec wrivet
vaste. De plante van haren voeten ende van haren handen met saute, ende met
esile te gader gheminghet, ende doetse niesenmet elliborum albumwel ghepulvert
ende dat gheblasen in de nese. Ofte met bustelen, die ghi haer sult steken in de
nese ofte met anderen dinghen. Ende maect oec stanc vor haren nese met roke van
wassine kerssen, ende dan maect onder voor de moeder roec die wel rieket, alse
mirre, lipdanum, meisceliaet.

Ofte maect hare dese plaester: nemt lovessche, die stampt ende siedt in water. Dan
puert hute dat water, ende stoetse met swinen smautte versch, ende dat ghebonden
up den navele warme.

Ende commet van dat si hare stonden heeft verloren, ofte van gheveninden humo-
ren, dan pijnt hu ommehare stonden te ghecrighene alsoet vorseit es. Ende commet
alsoe dat si niet ne mach gheluesen hare saet, alst dicken ghevalt in maegden ende
in weduen. Soe nemt sal gemme, smaut van ghelase. Dat pulvert ende mingelet in
water, daer in soe net cautoen, ende dat stect in demoeder. Dat salmen der in laten,
ende dat sal een deelkin biten ende smerten. Bi der welker smerttinghe si scieten
haer saet. Ende eist eene wedue, soe ketelet hare metten vingheren van onder. Daer
mede sal si werden verloest van den sade, ende tsaet sal voertcommen der met.

Van der dalingen der natuerliker moeder

Het ghevalt menich waerf dat de moeder daelt, ende comt in anderen steden dan
daer si behoort. Ende es ghedaelt dat comt bi den senuwen, daer si bi hanghet, die
sijn verlanget. Ofte het comt bedi dat de moeder vervult es van humoren. Ende
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dats bedi, dat si niet ne heeft hare stonden in haren rechten tijt. Dan daelt si bi der
swaerheden, dan gaet si ligghen te eender siden waert, ende si daelt onder tiden
soe seere dat si buten hanghet, ja buten der wijflicheden, ende dit soe kennet ende
keeret bi der seerheden die men hevet onder den navele, want daer leit de moeder.
Ende dat comt van vercautheden, alse eene vrauwe langhe sit up eenen cauden
steen, ofte baet in caut water, ofte bi te vele waters te drinkene. Dan daelt demoeder
ende gaet hute.

Endeware si ghesoncken huter steden bi humoren die heet sijn, dat kentmen aldus:
die ebben stecten ende hitten boven de moeder, van der welker hitten es ontstelt
die moeder. Ende curts in dien tijt van den stonden, soe scurten si een lettel. Ende
de vrauwe heeft eene gelve ghedane. Ende eist van cauden humoren soe hebben
si crempinge over al, haer lijf caude ende swaerweghende de moeder. Ende desen
curts comt van flunen. Ende eist dat si hare stonden heeft te harer rechter tijt, dat
sal se selve wel seggen. Ende es dan demoeder verlanct, dat comt bi dat de senuwen
verlanct sijn, daer de moeder bi daelde.

Nu hoort van der medicinen in deser manieren. Men sal de moeder eerst prepa-
reren met oximelle, ende der na purgieren met theodoricon enperiston, ofte met
benedicta laxativa. Dese doen ter cameren gaen, ende doen sceeden de humoren
die der moeder contrarie sijn. Ende up den derden dach soe maect hare eene stove
van desen cruden:

Recipe: calamentum, origanum, lavendula, sponsa solsequium, silvie, ruta, kersse,
confelie. Men sal dese cruden, vorseit, sieden in borne, ende in wine. Ende daer af
maken eene droeghe stove, ende die cruden sal men sieden in eenen pot. Ende dan
doen voert ghelijc dat droege stoven heeschen, ende doet se sitten in eene cupe wel
omme hanghen. Ende ten huut gane gheeft hare metridatum.

Ende commet van cauden humoren, soe digereret met oxisacum. Ende dan pur-
gieret met electuarium de succo rosarum. Ende up den derden dach, soemaect een
badt van cauden cruden. Ende ten hute gane, gheeft hare rubea trociscata. Ende eist
dat si te seere daelt, soe smeert dine handen met olien van oliven ende stect se we-
der in. Ende doet alsoe hu heeft vorleert Trotula. Ende eist dat si daelt bi lettinghen
van haren stonden, soe doet alst vorleert es. Ende in alle porringen van dermoeder,
soe eist goet dat men de vrauwe doet niesen

Een goet exprement omme de moeder te harer steden te bringene: nemt gheber-
renden hertshoren, ghepulvert folia lauri, ana uncia  et dragme . Dit minget te
samen ende ghevet drinken met wine. Dit doet de moeder weder keeren te harer
steden.

Ende heeft si eenemaniere van torsioene, ofte dat si qualic urinemachmaken, ende
dat si groete rommelinge hebben in den buuc, dan suldi hare dit gheven drinken
in poeder:
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Recipe: apij, fenigreci, ana dragme , fiat pulvis. Dit doet siede in wine, ofte
ghevet hare drinken sonder sieden.

Een ander: nemt agaricus, wegebree saet, ana uncia . Fiat pulvis. Ende dit gheeft
hare drinkenmet wine endemet seeme ghesoden. Dit doet tote ghi gheene siecheit
ne ghevoelt.

Van ongehetempertheit der moeder

Het ghevalt wel dat de moeder in de moeder werden onghetempert soe dat die
vrauwen ghevoelen groete hitte ende berringhe. Die sal men cuereren aldus:

Recipe: gans smaut, dragme , mel, cere, ana dragme , olie van oliven, uncia
, dwitte van tween eyen, vrauwen melc. Dit minget te gader ghelic eener salven,
ende dat stect hare in demoeder, ghemaect van eene pessarium. Ende ic ne dar niet
meer scriven omme de blame van den vrauwen.

Van apostemen in der vrauwen wijflichede

Nu verstaet dat onderwilen commen apostemen ende swellinghen in diversche
vrauwen. Ende es die marterie colera, commende van der gallen, dan heeft si curt-
sen ende canckeren. Ende eist commen van caude humoren, soe sijn die aposte-
men hart ende gheswollen, ende dat wijf ghevoelt swaerhede in de rebben ende in
de hancken. Ende onderwilen wassen si van winden, ende oec van slagen, ofte van
ghebreke van menstruum. Ende eist dat sake dat si wassen in dat bachtendeel ofte
in dat vorste deel van der martricen, men ghevoelt sweeringhe in de moeder ofte
der ontrint. Ende daer af comt stranguriam. Ende eist dat sake dat si wast in den
mont der martricen, men ghevoelt sweeringhe in de moeder ontrint den navele,
ende in de nieren. Ende es die aposteme in dat achterste deel van der martricen,
men ghevoelt sweeringhe in den rugghe, ende si hevet vasten lichame, ende com-
met van bloede ofte van colera, soe heft men einparliken curts ende groeten dorst.

Ende eist van hitten soe eist goet dat men die wijflichede salve, ende dat men dat
bloet hute trecke met latene ter aderen sofena. Want te hant, dat trecket tbloet hute
waert ende het benemt menstruum. Daeromme soe nemt ment beneden, ende es
dat wijf staerc, soe doetse laten  waerf sdaghes. Daerna doet hare nemenwater, dat
hitte verslaet, alse aqua morelle. Ende maect oec eene plaester die swellinge doet
ghesitten ende natuere confortert, alse porceleine ofte des ghelike. Daerna leghter
up rapende dinghen alse lijnsaet met boteren ghestampt ende ghesoden, ofte des
ghelike, ende daer af maect pessarium.

Pauwelus leert onsmaken een pessarium ter hartheden van dermartricen, ende ter
verkeertheden ende ter swellinghen huten lichame. Recipe:medulle vituli, exungia,
gallus, ana uncia , hertshorne, dragme , adupis ancerini et gallini, ana dragme ,
ysopi crocus, ana once . Dese stoet ende tempert met vrauwen melcke ende met
olien van rosen. Ende maecter af pessarium.
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Ende es de moeder der apostemen caut, ende van groeven humoren, soe maect
dan eene pessarium, die ripen doet. Ende dan baet dicken ende orbort die plaeste-
ren die vorseit sijn. Die dyeten sijn sculdich te wesene subtijl, soe dat de groethede
der humoren werde ghedwongen. Ende pijnt hu dat te seere, soe leghter up wat dat
rijpt ende dat tvel morwe make, soe dat die sweeringhe hute vliegen mach. Ende
eist dat die aposteme hute brect, ende dan bloet inwaert in de blase, dan sal men
drincken gheitin melc ofte esels melc. Ende maect eene pessarium van engoene,
ende stectse hare van ondere in de moedere.

Van zweeringhen ende van wonden in de moeder

Die martrice wert somdentijt ghequest van der medicinen die te sceep was, ende
onderwilen dat haer de vrucht baert eer tijt. Dwelke men bekent bi der vervulthe-
den diere hute loept, ende bi der prekelinghe der martricen. Ende sijnt in de wonde
van vulheden ende van bitingen der aderen, soe stinct dat ettere, datter hute comt
es swart. Daertoe sal men doen dat de ettere suvert ende de sweeringhe sacht, alse
dat sap van morellen, arnaglossa, olie van rosen, dwitte van den eye, vrauwenmelc,
gheminghet metten sape van porceleinen. Ende die dyeten moeten sijn caut. Ende
baden in water, daer in ghesoden es mirtus, venigriec, galla ende dies ghelike. Ende
sijn die aderen ghevult, soe gheeft sanguis draconis ofte bolus, thus ofte des ghelike.

Ten selven es goet acacia met licio, ghelijc pessarius van onder in ghedaen.

Van der hartheden der moeder

Ieghen die harthede der moeder. Recipe: canphora, litargirum, baccaris lauri, dat
witte van den eye. Daer af maect eene pessarium ende stect van onder in.

Galienus die seit dat pulver van venigriec, metten bloede van der gans, ende daer
af gemaect een pessarium. Dat ghesteken van onder in de moeder.

Van der borstzweere te wederslane

Verstaet dat de sweeringhe van der vrauwenborsten, die comt van der melc, die sal
men aldus ghenesen:

Recipe: tempert leem met asile, ende daer af maect eene plaester ende leght die
plaester der up. Dat verslaet die sweeringhe ende doetse ghesitten. Maer men
moetse eerst dwaen met warmen water, ende haudense altoes ghedect warme, met
scone cleederen.
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Van apostemen ane der vrauwenborsten

De apostemen ane der vrauwenborsten, alsoe men vint ane somighen. Hier toe
makenwi eene ripinge vanmalven ende van alsenen, bivoet, anam . Dit ghesoden
in water, dan dien borre hute ghepuert, ende die cruden wel ghestampt. Dan doeter
toe barghin smere versch, onghesauten. Dit siet over een, ende leghet derup warme
plaesteren. Ende alse de borsten gaten werpen, soe stoet noten ende doetse der toe.
Ende eist dat si hier met niet ne breken, soe hopen se met eener vliemen, ende dan
duwetse een lettele hute ende ne maectse niet te ydele van erst. Ende leghter in een
linen cleet  waerst ofte  sdages, ghevet in doderen van eyen.

Ende eist dat sake dat die stede es ghefistelert, dat moetti suveren aldus: stecter in
de wortele van elliborum nigrum, gesuvert, ende die ghevet in olie van oliven ofte
in honighe. Ende daer up gheberrent pulver van clessen ghestroyt. Dat suvert ende
doot den fistele alsoe lange als hi niet nes tusscen beenen. Ende dit es men sculdich
te doene tote dat hi es verdroghet.

Die sweeringe die ghevalt in maegden, die comt van ghebreke van menstruum.
Ende dat comt toe somtijts alse ofte si hadden dat vallende evele, metter risinghen
der moeder ende bedruckingher der gheesteliker leden.

Van medicinen ter overvloientheit

Nu soe willic leeren van den medicinen die achter ghelaten sijn int capiteel van
menstruum, daers te vele es. Daer hi seit dat men vrauwen bederven mochte. Eist
dat sake dat comt van colera, commende huter gallen, soe ghevet trifera sarase-
nica, rosata novella, metten sape vanmenten, van violetten ofte van scariolen. Ende
commet van overvloyentheit van flumen, ende eist van swarten colera, ghevet wa-
ter gerarus met warmen wine. Ende naer der purgacien es men sculdich te ghevene
constrictiven, van buten ende van binnen. Daerbi drinct water, daer in ghesoden
es maligranati, rosen, gallen ende diere ghelike. Ende naer der medicinen gheeft
pulver van amatisten met reghenwater. Daerna doet de cuere alst vorseit es.

Van dat men niet ontfaen ne mach

De ‘impedimento conceptionis’, dats dat men gheen kinderen ontfaen ne mach.
Somighe wiven ne sijn niet nuttelic te ontfane. Dats omme dat si sijn te dinne, te
maghere ofte al te vet ende dats omme dat vleesch dat ontrint den mont van der
martricen leit, dat si niet daerommemach ontfaen tsaet van denman. Ende eenighe
wiven hebben de martrice soe ghelat, dat tsaet van den man niet der binnen mach
werden onthauden. Ende onderwilen commet bi fauten van den man, dat sijn saet
es te dinne, ende die cullen soe caut dat sijn saet onripe es.

Ende es dat sake dat dwijf es ondrachtich, ende dat men weten wille wies de
scaut es van hem beeden. Nemt  potten ende vulse met gruuse, ende doet van des
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mans urinen in den eenen, ende des wiven urine in den anderen pot, ende latent
alsoe staen eenen tijt van  daghen ofte van . Ende comt die ondrachticheit van
den wive, soe suldi vinden in haren pot vele wormen. Ende des ghelike soe es van
denman. Ende commen si in ne gheenen pot van den tween, so nes gheen faute an
geen van tween.

De sake van te ontfane kint

Verstaet wel dat de faute van den ontfanghe wert belet bi fauten van den wive in
 manieren. Deen es bi groeter hitten van der martricen. Dat andere es bi groeter
wacheden. Ende bi groeter hitten, soe wert dat saet verberrent ende verteert. Ende
bi der groeter wacheden, soe trect dat saet up. Ende eist dat sake dat comt hute
groeter hitten ende droecheden, ende commet hute hitten, dit sijn de teekinen: si
ebben die leppen gheloven ende ghevlterert, ghelijc ofte dat vel af ware ghedaen
met winde. Ende si ebben roede smetten, ende einperliken durst. Ende haer haer
valt. Ende siestu dese teekinen ane een wijf die boven  jaren es haut, die es on-
drachtich. Maer eist een jonc wijf, ende sout niet heeft alle daghe, die helpt aldus:
nemt malva, arthemesie. Dit siedt in reghenwater. Ende met deser siedinghe soe
roecse  ofte  waerf sdages. Ende tusschen die roeckinge soe gheeft hare eene pes-
saric, ende stectse in de porte ghesmeert met oleum musselinum, ende met een
lettel musco. Ende alsoe conforteert de moeder. Ende ten sten daghe, soe doet
vergaen met eenre preparacien. Ende daer naer nemt trifera magna, alse groot alse
eene bone, ende dat wintelt subtijl in cautoen ende maecter af eene suppositorie,
soe dat de moeder der af werde gheconfortert. Ende des anderdaghes, soe doetse
liggen bi haren man. Ende alsoe doet in dandere weke, up dats te doene es. Ende
alsoe sal si doen, tote dat si ontfaen heeft. Ende si sal ghenoeten de weke  waerf,
ofte . Alsoe sal si lichtelic ontfaen.

Ende eist dat si niet mach ontfaen van groeter wacheden, dat merct bi desen teeki-
nen. Die ogen sullen hare enperlike tranen, bedi de martrice es ghevoucht met se-
nuwen ane de hersinen.Daer bi soemoeten de hersinen doegen pinemettermartri-
cen. Ende eist dat sake dat de martrice heeft groete wachede ofte overvloyenthede
van verscheden, daer af werden vervult die aderen van den hersinen. Ende dan
dalet ten oghen waert, ende doetse dicken weenen jegen haren danc. Ende dat de
hersinen doeghen metter martricen, dats teekin dat de veranderinge comt huter
moeder van der onthaudentheit uan menstruum. Daer bi moet men se purgieren
met theodoricon enperiston. Naer  daghe ofte , soe maect pillen van theodori-
con enperiston. ende wintelse in cautoen ende stectse in de moeder, alsoe vele als
men mach. Ende es dat sake dat de moeder niet wel ghesuvert en es, soe maect des
ander daghes eene pessaris in der selver manieren, van trifera magna ende met een
lettel muscus. Ende dit doet soe vele, dat si wel ghesuvert sijn van harer overvloy-
entheden ende wacheden. Teekin dat si wel ghesuvert es: nemt een lettel muscus,
oleum musselinum. Wimpelt dit in cautoen ende steket hare in de moeder. Ende
essi wel ghesuvert, soe sal si ghevoelen den roke van den muscus boven in hare
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mont. Ende custe si hiement, hi soude wanen datsi muscus hadde in den mont.
Ende si sal dicken ebben dorst. Ende dan doetse ghenoeten omme te ontfaene.

Ende commet tghebrec van den man, soe commet huten ghebreke des gheest, be-
letthede sperma, ofte huten ghebreke der hitten ende der wacheden. Waer af men
soe ghedane mans moet salven de nieren met uginum aragon. Ofte nemt saet van
eruca, euforbium. Dit cleen ghepulvert, adde oleum pulegium, oleummusselinum,
cera quod sufficit, ende hier af maect salve. Ende daer met salvet die aderen ende
die nieren. Ende commet huten ghebreke der gheesten alsi ghenoeten, dat si lettel
spermahute gheven ofteniet.Dese salvenwimet oeygoenne endemet pasternaken.

Prouve ende beteringhe van caude ofte hitten

Nu siet omme dat van ons sal sijn eene corte sprake van der ghenesinghe der wiven.
Men es sculdich te merkene dat somighe wiven sijn heet, ende som caut. Ten wel-
ken men doet aldus danich experment: nemt een linen cleet ende vettet in olie pu-
legium, ofte laurinum ofte in eenighe olie. Ende dat alse groot alse eenen cleenen
vingere. Ende savons, als dwijf slapen gaet, soe bindet ane eenen draet ende steket
in hare porte, ende dat inde bint ane de knie. Ende eist smorgens ghetrocken in
waert, soe essi ghepint van caude. Ende eist hudewaert ghesteken, so essi ghepint
van hitten. In beede dese saken es men hare sculdich te helpene aldus.

Ende essi ghepijnt van heete saken, soe maect eenen roec van coelen cruden in de-
ser manieren, want contrarie gheneest met contrarien ghelijc desen: malva, rosen,
violetten, anamanum, dit ghesoden in water. Endemettien doeme soe stoefse ende
roecse.

Ende comt die pine van caude, nemt pulegium, folia lauri, persiccaria, ende alsoe
siedet int water. Ende der over roecse boven wel gedect met cleederen, alsoe hier
staet beteekent. Alsoe wert ghesuvert die overvloyentheit der humoren, ende dan
wertse bequame te ontfane. Ende daer naer soe maect des anderdaghes den wiven
eene roeckingen van onder aldus: nemt gariofili, spice naerdi, storax calamite, nu-
cem muscate, ana uncia . Dese pulveren leght in eenen scerf met levenden colen.
Ende su sal sitten up eenen stoel met eenen gate. Ende alsoe salsi ontfaen den roec
van onder met eenen trachter. Ende men salse wel omme hangen met cleeren, ja
de vrauwe, van boven te beneden.

Om te doen hebbene menstruum

Merct dat somighe wiven sijn alsi commen te harer tijt van menstruum, dat si niet
ofte lettel hebben. Den welken wi helpen sullen aldus: nemt de wortele van rooden
vulghen, bi den welken dat men bate vint. Ende die suvert wel van harer butender
scorssen, stoetse wel, ende temperse met wine ofte met borne. Ende daer in sietse
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ende dat gheeft drinken smorgens laeu. Ende heeft si te meerder pine, soe gheeft
hare caude spijse. Recipe: stoet papple, bramen ana ma . Minget met gherstin
mele, endemet dwitte van den eye. Ende hier af maect kerspen ofte waeffelen, ende
gheefse hare tetene. Ende die roekinge van cruden sijn goet menstruum mede te
doen commene.

Item: men sal hem helpen aldus in een ander maniere. Nemt pulegium recent,
folia lauri, ana m . Dit doet sieden ende als dit wel ghesoden heeft, soe maect
dan eene roeckinge. Dan nemt de cruden huten water. Alsi caut sijn, stampse wel
cleene. Ende dan mingelt der met heete asschen, ende warmen roeden wijn. Ende
conficieret in de maniere van deege, ende vauwet tusschen dinen handen. Ende
maecter af pessarium. ende naeytse in een dinne cleedekin. Ende stectse van onder
in de poerde, laeu.

Een ander. Recipe: triferamagna, dat sal men gheven savons alsmen slapen gaet
in modum castanee drinken, cum vino in quo, cocta sit arthemesie. Dit moet men
continueren lange. Dit doet commen menstruum, bi lancheit van tiden.

Van dat menstruum niet voert ne comt: alsoet sculdich ware van doene

Somighe wiven sijn, die niet antieren no ne ouffenen die vleeschelike ghenouchte.
Ende menstruum ghebrect dicken den wiven ende niet altemale, alsoet vorseit es
in de cuere der af.

Vrauwen diet alsoe ghebrect, ofte dat sijs gheven een lettele, ende dat met pinen
losende ende niet ghenouch. Cuere der toe. Recipe: pulver van betonien, pulegium,
arthemesie ana manum . Dit siedt in water, ofte in wine, tote dat de tweedeel
versoden si. Dan perset dore een cleet, ende dan ghevet drinken metten sape fumy
terre.

Ende heeft si langhe gehadt ghebrec van menstruum, soe doet dit. Recipe: reupon-
ticum, dragme , droegen bivoet, peper ana. Hier afmaect pulver ende ghevet drin-
ken sdages dragme , ja smorgens ende savons. Ende dan dectse dat si sweete.

Een ander. Recipe: pulegium, mente, rute ana manum , sal gemme dragme ,
plantago roede coelen ana dragme , adde dragme  van den hoofde van poreide.
Siedt dit alte gader met water in eenen pot, ende hier af drinct als ghi sijt in dijn
badt.

Een ander. Recipe: radicem yreos, radici levistici, nepitam, coloquintidam, fenicu-
lum, ruta ana manum . Dese wortelen stoet ende dan siedese in eenen stoep wijns
die wit si, de  deel in. Dan ghevet drinken warme int badt.

Een ander medicine, die ic Trotula userde in Vranckeric. Recipe: zinziberi albi,
folia lauri, savina ana manum . Dit stoet in pulver ende legghet in levende ber-
rende colen, ende doet dwijf der over sitten up eenen stoel met eenen gate wel
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omme hangen met cleederen. Ende datsi ontfaet den roec met eenen trachter in
hare moedere. Ende dit doet  waerf ofte  waerf achter een. Dit sal menstruum
voert doen commen. Dwijf die aldus dane fomenteye doet, es orborlic dat si haer
binnen salve, met cauder salven dat si niet te seere ne verhitte.

Van vrauwen die sijn in religioene ofte anders: die sijn sonder man

Somighe wiven die sijn, die niet ouffene no ne antieren die vleeschelike ghenouchte
midts haren ghelove. Ofte omme dat si in ordinen sijn, ofte weduen die welke be-
gheeren die luxurie ende niet ne vulcommen. Daer af comt sware siecheit. Ende
men es der jeghen te doen dese remedie. Recipe: olie musselinum, ofte olie pule-
gium, ende bestrijct demoeder dermede van buten ende salvet daermet de poorte.
Ende eist dat ghi dese olien niet ne ebt, dan nemt trifera magna. Temperetse met
warmen wine. Dan legghet met cautoen in de porte, dat benemt seere den luust
der luxurien. Item men es gheene pessarie sculdich te makene te lanc, dat men de
moeder der met niet ne quest in dat in steken, bedi de mont van der martricen es
ghevoughet ane de porte. Ende als men natuere ontfaen heeft, dan trect de moeder
achterwaert.

Een ander cuere bi den welken wi die martrice bequamelic maken te ontfane. Maer
ommedat somighe sijn soe groet gelijc ofte si dwater in hadden die helptmen in de-
sermanieren. Essi flumatijc ende groet, soemaect hare een badt van seewater, ende
van saute. Ende in dat badt doet juniperi, nepitam, pulegium, laureola, absincij, art-
hemesie, ysopi, ende alle soe ghedanighe heete cruden. Ende in dit badt sullen si
sitten tote dat si sweeten. Dan leghtse in haer bedde hemelike ende dectse wel. Ende
dan gheeft hare rosata novella te drinkene. Ende dan gheeft hare goede ganse spijse
ende wijn, lettele te gadere ende alsoe doet  waerf sdages ende des anderdaghes
des ghelike. Ende des derde dages soe maect eenen roec van wel riekende cruden.

Hoe men jonghe kinderen regieren sal

Als een kint gheboren es, soe es men hem sculdich die oeren dicken te bemelkene
metter spunnen. Ende men moet wachten dat de melc niet ne comme in de oren,
noch in de nese vlocken. Ende bint den navele,  vingheren van den lichame, bedi
naer de mate van den navele. Soe sal de roede de manlicheit wassen, cleen ofte
groot. Ende omme dat haestelic soude spreken, bestrijct sinen roest met honighe,
ende sine nese vlockenmet warmenwatere. Endemen es altoes sculdich dat kint te
duwene ende te voughene sine leden, dats te wetene vorhooft, nese vlocken, buuc
endenieren. Ende temperense, datter niet velewachedenhute ne gae. Ende sietmen
eenighe van desen teekinen, soe sal ment vaster binden dan men was ghewone,
ende doet lange slapen. Daer na badet in laeu water ende bringet weder te siner
ghewonten ende dan gheeft hem eene slapende medicinen, soe dat te bet slapen
mach. Dan gheeft hem de borst ende wieghet effelike. Item, int beghinsele van
siner ghebornissen es men hem sculdich te deckene sine oghen, ende te setten in
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steden daert niet te claer ne si, ende daer ne gheene diversche gheesten ne staen,
no varwe. Ende singhet hem met soeter stemmen. Ende alst tijt es van sprekene,
soe salvet den kinde sine tonge met boteren. Ende dits alder meest te doene, al
de sprake verspadichts. Ende men es hem sculdich te sprekene, ja vor hem, lichte
worden. Ende als den tijt es dat den tanden sullen commen, soe wrivet dat tantvlee-
sch met boteren, ende met hinnen smautte. Ende dwaet sinen hals ende sine kele
met watere, daer gherste in ghesoden es. Ende hevet den lichame licht, soe leght up
sinen buuc eene plaester ghemaect van conmine ende van aysile, gheminget met
sukere van gumme van Arabien, ende des ghelike. Ende hevet den lichame vaste,
soe maect hem cleene suppositorien van honich, van cautoen, musstronte. Ende
als den tijt comt dat ghijs te doene ebt, soe maect een cleen maegdelion van sukere
ende van melke. Ende dat gheeft den kinde mede te spelene, soe dat sughe ende
datter niet af in swellecht. Ende tube(…)ich dat heeft up de borst, dat sal verande-
ren. Ende wert hem die substancie snachts te sughene ende alsoe es ment sculdich
te doen in gheordinerden tijt.

Ende es dat sake dat deen let meeder es dan dander, dat machmen bringhen te goe-
den stade updat dat onghemac nieuwe es: eerst nemt brance urcina metter worte-
len, radices altee, de bladeren van apien, semenpetaselijn,maratri. Alle dese cruden
siedt in dat water, ende daer over stovet dat sieke let, ende decket met eenen liinen
cleede nieuwe, dat sweete. Daer naer wrivet met deser salven, die gheconficiert es
aldus. Recipe: uginumdialtee, uncia , oleum laurini, uncia ,misce. Ende daermet
soe salvet dlet  waerf ofte  waerf sdaghes. Dan soe nemt dyaceraceos, ceroneum,
oxiro crocium, ana uncia , dialtea, uncia . Mingelet te gader met dialtea. Hier
met salvet dlet ende dan bindet wel. Ende daerna badet int watere.

Hoe men ordineren sal de voester

Die voester moeder moet sijn claer jonc, van varwen wit, met roetheden gheminct,
ende die gheen kint ne dracht. No datsi niet ne ebben seere borsten, maer die bor-
sten groet, redelic vet.

Dit sijn hare dieten. Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no
scerp, no bittere, no hart, no stoppende. Alse poreide, oeyugoen, pepere. No an-
dere specien die men doet in spijse omme de smake te ebbene, alse peper, loec,
erucam. Ende mindert hare de melc seere, soe maect hare wellinghe van mele,
van boenen, van rijse, van broede, van melke, van sukere. Dat salse eten, daer
af meerdert de melc seere. Ende es hare spunne te groet, soe mindert hare dy-
eten. Ende doetse pinen, ende dan gheeft hare sirupus acetosus ende subtilen
wijn. Ende vloit dat kint te seere, soe gheeft de vorseit moeder tetene cruden die
stoppen.
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Van puusten die wassen ane de kinderen

Die puusten die wassen ane de jonghe kinderen, die esmen sculdich te wrivenemet
saute, ende dan bindet met eenre scroeden. Welken kinde men niet mach gheven
no te suer, no te soete. Ende es dat sake dat den kinde comt eenen antrax, gheeft
der moeder te drinkene tisanne, ende gheeft der moeder tetene ghetemperde spijse
no te suer, no te soete.

Van vleesche dat wast in de moeder binnen

Het sijn somighe wiven die vleesch wast in de moeder, ende dat hanct binnen der
marticen. Ende dat comt van sperma, dat men ontfaet in de martrice. Ende es
der in ghevort. Want si ne connen hem daer af niet purgieren, no suveren. Dese
wiven conforteren wi met siedingen. ende met goeden cruden, endemet stovingen
, dwelke my te lanc ware te seggen.

Om te bekennen goede spunne

Die melc bekent men aldus: drupt eenen druepele up eenen naghele. Ende essi no
te dicke, no te dinne, no te smeltende, no te seere vergadert, hebbende soeten roke.
Puer soethede, die es goet. Ghesauten ofte qualic riekende, die nes niet goed omme
des voetsele des kints, ende omme de ghesontheit des kints.

Om een wijf te makene nauwe als ofte si eene maghet ware

Omme de martrix te nauwene, dat si scinen maght. Daer toe nemt: dwitte van
den eye, ende temperet met watere. Daer in ghesoden es pulegium, ofte sinapis,
ofte spijc, ofte valeriane, ofte eenigherande droegende cruden. Ende daer in vet
een liinen cleet  waerf sdaghes, ofte , ende dat soe leght in den mont van der
martricen. Ende dat mense dwaemetten selven watere, al heet, metten welkenmen
maect dese temperinghe.

Recipe: de wortele van yliecis, ende die tempert met regenwater. Ende dit leght met
eenen liinen cleede, ofte met cautoen, in de moeder, ghelijc dat vorseit es. Ende dit
doet sdaghes  waerf ofte , tote dat si bi den man wesen wille. Si sullen daer mede
seere nauwe werden, dat men met pinen der in gheraken sal.

Een ander: nemt pulver van nitrum, ofte van mori ende dat doet der in ghelijc den
anderen. Dat dwinct ende stopt seere.

Noch een ander. Dat somighe wiven, ende ledighe wiven pleghen te doene, alsi des
daghes mans gheploghen ebben, ende hem dan loven maght. Si nemen de wor-
tele van lapacium acutum ende van mori. Die stampen si ende siedense in water.
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Ende mettien water wasschen si hare wijflichede, ende dan savons, alsi te bedde
gaen, dan ebben si ghemaect pulver van gallarius, die niet ne sijn ghegaet, ende dat
werpen si in den hals van der natuerlikermoeder. Ende daermede droecht den hals
van der martricen, ende naut. Ende dat scijnt, dat men der in niet soude ghebrin-
gen eenen dume. Ende alsi commen an hiement rikers, diese violeren willen, dan
maken si ghecroen, ghelijc ofte si maghet waren. Ende aldus gaen si van lande te
lande, ende bedriegen de mans. Ende ic, Trotula, ebbe hier mede vrauwen ghehol-
pen die kinderen hadden gehadt, ende daer na trocken si te huwelike. Ende hare
mans ne conster niet met ghesijn den ersten nacht, ende si hildense over maecht.

Ende noch sijn somighe onsuver wiven, ghecorrumpert ende ledige, die welke ma-
ken een constrijcstijf ten selven, maer onberadelike. Bedi, si gheven hem selven
sonder bloet, ende si quitsen die manlike roede.

Recipe: roede gallen, sumac, plantago, consolida majora, boli armenici, alumen,
ana dragme . Dit siet in regenwater, ende wasschet de moeder alsoet vorseit es.

Ende omme te beter te sine, soe leggen si des nacht in de porte sanguissugas, be-
hendelike, dat sire niet in ne gaet te verre, maer dat si dat bloet hute trecke. Ende
aldus soe werden eenighe mannen bedrogen van den wiven.

(…)
Dan de natuere te doen commene, ende demoeder te suverenne, ende dode vruch-
ten hute te trecken, ende tgat van dermoeder te doen slakene. Recipe: radices crini,
domestici assi, prumorus damasceni, olie olivarus. Dat gheminget tsamen, ende in
de moeder ghesteken. Dat doet der vrauwen natuere commen.

Item: succus, salvie domesticus, dat ghedroncken, ende dat cruut ghewreven in
sticken, ende van onder in de moeder ghesteken. Dat trect alle quade humoren
huter moeder et purgiert humoren.

Item ten selven: een sacskin, ghemaect eenen vinger lanc, wullet dat cum allium
domestici assi, gheminghet met esile. Ende dat van onder ghesteken, suvert ende
purgiert de moeder.
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Woordenlijst

abcinsij Variant van alsenen, zie aldaar. (green )
absincij variant van alsenen, zie aldaar. (green )
acacia Acacia (Robinia Pseud-acacia L.) (heukels )
acetosa Veldzuring (Rumex Acetosa L.) (kusche , heukels )
acorus Kalmus (Acorus Calamus L.) (kusche , heukels )
adde voeg toe
aensichte gezicht
agaricus Lorkenzwam (Polyporus officinalis) (vandewiele )
agrimonie Agrimonie (Agrimonia Eupatoria L.) (kusche , heukels )
allium Knoflook (clister allium, bol van knoflook)
aloe Een van de aloësoorten (vooral Aloe ferox. Mill.) (braekman )
alse … alse zo … als
alsenen Alsem (Artemisia Absinthium L.) (kusche , heukels )
alsoe net als; op deze manier; in het geval dat
altegader alles te zamen; geheel en al
altoes altijd
alumen Latijnse vorm van aluin; dubbelzout van aluminium sulfaat en kalium-

sulfaat. (kusche )
amatisten Variant van lapis ematice, zie aldaar.
ana van het gewicht van
anderdaghes de andere dag
anijs Zie anisij
anisij Anijs (Pimpinella anisum L.) (van der meijden )
antieren in de praktijk uitoefenen
apetijt eetlust
apie Selderie (Apium graveolens L.) (mnw, heukels )
apij Zie apie
apostemen gezwellen
aqua morelleWater van morellen, zie aldaar.
aristologia longa Pijpbloem (Aristolochia clematitis L.) (green , van der

meijden )
arnaglossaWeegbree (Plantago L.) (Vlg. kusche  smalle weegbree, vlg.

vandewiele  grote weegbree)
arthemesie Bijvoet (Artemisia vulgaris L.) (kusche )
athanasia Een stroperig geneesmiddel van het “Antidotarium Nicolai” (kusche

)
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averoene Citroenkruid (Artemisia Abrotanum L.) (heukels )
baccaris lauri Laurierbessen
baccis lauri Laurierbes (green )
balaustie Bloemen van de wilde granaatboom, granaatappel (Punica Grana-

tum L) (kusche )
barba jovisHuislook (Sempervivum tectorum L.) (kusche , heukels )
bedi omdat
bekennen herkennen
benedicta laxativa Loslijvig makend nagelkruid, benediktenkruid (Geum

urbanum L.) (braekman )
bequame(lic) geschikt
berrenen branden
betonien koortskruid (Stachys officinalis (L.) Trev.) (braekman , daems

)
bewimpelen bedekken
bi natueren volgens de wetten van de natuur
binden vastbinden
bivoet Bijvoet (Artemisia vulgaris L.) (heukels )
bloetsteen Bloedsteen, zie lapis ematice
boli armeniciMeervoud van bolus armenicus
bolus Variant van bolus armenicus. Zie aldaar. (green )
bolus armenicusMedicinale rode aarde; een aardsoort die men in Armenië

vindt en die vroeger als stypticum gebruikt werd (braekman )
borne drinkwater; bronwater
boven natuere voorbij dat wat natuurlijk is
brance urcina Verschillende mogelijkheden. Acanthus (Acanthus mollis L.)

(green ), berenklauw (Heracleum sphondylium L.) (daems ) of
brandkruid (mnw)

bursa pastorisHerderstasje (Capselle Bursa pastoris Much.) (kusche ,
heukels )

calamentum Steentijm (Calamintha Much.) (heukels )
canpher kamfer, gewonnen uit een laurierachtige boom (Camphora officinalis

Nees) (braekman )
canphora Variant van canpher, zie aldaar.
celtica Een soort valeriaan, geheten Keltisch valeriaan (Valeriana celtica L.)

(braekman )
cera Bijenwas
ceroneum een waspleister
cinamum Schors van kaneel (Cinnamomum zeylanicum Breyne) (mnw, vande-

wiele )
cleederen lappen, stukken stof of kleding
cleen klein; heel fijn
clessen Klis (Lappa Tourn.) (heukels )
Clister allium Bol van knoflook
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colera één van de vier lichaamsvochten in het lichaam; gal
coleren zie colera
colerijn zie colera
coloquintidam gevlekte scheerling (Conium maculatum L.) (heukels )
confelieMelisse, citroenkruid. (Melissa officinalis L.) (kusche )
conforteren versterken
conmijn Komijn (Cuminum Cyninum L.) (kusche )
conmine Zie conmijn
consolida majora smeerwortel (Consolida major L.) (braekman )
corael Koraal. Men onderscheidde zwarte (minst goede), witte (redelijke) en rode

koraal (de beste).
cortex maligranati De bast van de granaatboom. Zie maligranati (kusche )
crayemiddenrif
crempen kramp hebben
crocus Crocus (Crocus vernus All.) (heukels )
cumini Zie conmijn
cupe badkuip
curts koorts
daeraf daarvan
dar durf (e ps. enk.)
daucus Peen, gele wortel (Daucus Carota L.) (vandewiele )
decken bedekken
decken bedekken
des dages per dag
des ghelike hetzelfde
dia- Dia- is een grieks voorzetsel wat ‘door’ betekent en aangeeft dat het genees-

middel uit, waarschijnlijk, het sap van de erop volgende vruchten of planten
bestaat (kusche , mnw)

diacalamentum Zie dia, zie calamentum
diacodion Variatie op dyarodon? Een uit rozenbloedbladeren bestaand genees-

middel (kusche )
dialtea Zie dialtee
dialtee een zalf waarvan het actieve bestanddeel heemst is (Althaea officinalis L.).

De vorm is samengetrokken uit ‘dia-althea’ (braekman )
dianisij Zie dia, zie anisij
diapapavis Geneesmiddel bestaande uit papaver, slaapbol (Papaver somniferum

L.) (vandewiele )
diathesarum Een samengesteld medicijn (zie green :)
dicken dikwijls
diere ghelike zie des ghelike
dies ghelike zie des ghelike
dieten zie dyeten
dille Dille (Anetum graveolens L.) (heukels )
doegen pijn te verduren hebben
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doeghen zie doegen
doem damp, wasem
dragme oud medicinaal gewicht, weegt bij benadering , gram (vandewiele

:)
draken bloet Verschillende mogelijkheden. Bloedzuring (Rumex sanguineus L.),

Dragon (Artemisia Dracunculus L.) of Agrimonie (Agrimonia Eupatoria L.)
(heukels )

drakenbloet Een soort rode hars (van een verscheidenheid aan soorten, voorna-
melijk Daemomorops draco Blume of Dracaena draco L.) (green )

dwaen wassen; reinigen
dwitte van den eye eiwit
dyaceraceos een samengesteld medicijn, met als bestanddeel wax? (green )
dyacimini Komijn (Dyaciminum Cuminum Cyminum L.) (kusche )
dyeten voedselvoorschriften
eertijt voordat het hier de tijd voor is
einparliken aanhoudende
eist is het zo
electuarien stroperig geneesmiddel
elegentierWilde roos (Rosa canina L.) (kusche )
elliborum albumWit nieskruid (Polygonatum officinale Moench) (kusche

)
elliborum nigrum Kerstroos (Helleborus niger L.) (heukels )
Engoene Ui (Allium Cepa L.) (heukels )
enparliken zie einparliken
eruca zwaardherik (Eruca vesicaria L.) (green )
esijl zie esile
esile azijn?
ettere etter
euforbium wolfsmelk (Euphorbia L.) (green )
faute gebrek
feniculi Venkel (Foeniculum Mill.) (green , van der meijden )
feniculum Zie feniculi
fenigreci Fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella foenum graecum L.)

(braekman )
fiat pulvis totdat er een poeder ontstaat
fluma een van de vier lichaamsvochten in het lichaam
folia lauri Laurierbladeren (Laurus nobilis L.) (vandewiele )
fumy terre Duivenkervel (Fumaria officinalis L.) (vandewiele )
galanga Galanga (de wortelstok) (Alpinia officinarum Hance) (vandewiele

)
galla Zie gallen
gallarum Betekenis is onduidelijk
gallen galappels, galnoten (komen voort uit de eik (Quercus L.)) (green )
gallus Zie gallen
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gariofili Kruidnagel
garnaken Vgl. gks  (xxxiv, ): garnaten; (de pitten van de) granaatappel (de

vrucht van Punica granatum L.) (braekman )
geluachtich geelachtig
gelue geel
genciane Gentiaan (Gentiana amarella L.) (green , van der meijden )
ghebreken uitblijven
ghenoeten de liefde bedrijven
ghenouchte lust; genoegen; seksuele gemeenschap
ghesitten bedaren
ghesoden zie sieden
ghesteken ingebracht
ghevallen gebeuren, voorkomen
ghevet ingevet
groeter te grote, buitensporige
gumme van Arabien Gom uit Arabië; het ingedikte sap van verschillende

Acaciasoorten (vnl. de Acacia sengalensis (Lam.) Roberty) (vandewiele
)

gummi arabici Zie gumme van Arabien
hartheden (onaangename) hardheid
hertshoren Letterlijk de hoorn van een hert. Het is ook een stof die voor genees-

middelen wordt gebruikt, en er bestaat ook een plant met dezelfde naam.
heten noemen
hieraf hiervan, hierover
hijsbladeren klimop (Hedera helix L.); vgl. ms d.ii. (): folium hedere; leaf

of ivy (green , van der meijden )
hu u (zelf)
humoren lichaamsvochten
hute uit
huusmuerMogelijk de plant van het geslacht muur (Stellaria L.)
item eveneens
ja bevestigingspartikel
julep Verkoelende drank (rozenwater)
juniperi jeneverbes (Juniperus communis L.) (kusche , heukels )

Mogelijk werd bij dit recept het hout, lignum juniperi, gebruikt (daems )
jusquiami Bilzekruid (Hyoscyamus niger L.) (kusche , van der meijden

)
kennen herkennen
kerspelHerderstasje (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) (kusche , daems

)
kerspillen Zie kerspel
kint draghen zwanger zijn
kint ontfaen zwanger raken
laeu lauw



 bijlage 

lapacium acutum paardezuring (Rumex aquaticus L.) (green )
lapis ematice Bloedsteen (Lapis haematitis) (kusche )
laten aderlaten
laureola peperboompje (Daphne laureola L.) (green , heukels )
laurus Laurierboom
lavendula Vreemde lavendel (Lavandula stoechas L.) (braekman )
leghet ligt
leide legde
let lichaamsdeel
lettel een beetje
levenden glimmende
levessche Lavas (Levisticum officinale Koch) (heukels )
libra oud medicinaal gewicht, weegt bij benadering  gram (vandewiele

:)
lichtmakkelijk; lichter
licio wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum L.) (green )
liinen linnen
lijnsaet Lijnzaad, vlaszaad (Linum usitatissimum L.) (green )
linen zie liinen
lipdanum het klierenkars van de Cistus villosus L. subsp. creticus (L.) Boiss. en

andere Cistussoorten (vandewiele )?
litargirum loodglit, loodglans, loodmonoxyde
loec Zie loecke
loecke Knoflook (Allium sativum L.) (kusche )
losen verliezen
lovessche Zie levessche
luchter linker
luuct sluit
luxurie wellust
maligranati granaatappel(boom) (Punica granatum L.) (green )
malvaMaluwe (Althea officinalis L.) (kusche )
malva Groot kaasjeskruid, maluw (Malva silvestris L.) (braekman )
malven Zie malva
mandragora Alruinwortel (Mandragora officinarum L.) (kusche )
maniere soort; wijze
manum een handvol
maratri Venkelzaad (Foeniculum capillaceum Gil.) (kusche , heukels

)
marterie stof
marticen baarmoeder
martrix ziematricen
masticus Hars van Mastikboom (Pistacia lentiscus L.) (kusche )
mastijc Zie masticus
medulle vituli Kalfsmerg (vandewiele )



woordenlijst 

meedenMeekrap (Rubia tinetorum L.) (kusche , heukels )
meestermedicijnmeester
meisceliaet Betekenis is onduidelijk
mel cere Honingwas
mellisHoning
menstruum de (maandelijkse) menstruatie
mente Variant van calamentum, zie aldaar.
mente Variant van calamentum, zie aldaar.
mercen opmerken
metridatum Een medicijn, onduidelijk welke; deel van stroperig geneesmiddel,

‘Antidotarium Nicolai’ (kusche )
minderen verminderen
mingelenmengen, vermengen
mirreMirre (Commiphora abyssinica Engl.) (kusche )
mirtusMirte (Myrtus communis L.) (vandewiele )
misce Betekenis is onduidelijk
moeder baarmoeder
moghen kunnen
morellen Verschillende mogelijkheden. Zwarte nachtschade (Solanum nigrum

L.) (braekman ), zure kers (Prunus Cerasus L.) (heukels ) of
wolfskers (Atropa bella-donna L.) (green )

mori bramen (Rubus fruticosus agg.) (green )
musco Zie muscus
muscusMuskus, een afscheidingsproduct van het mannelijk muskushert of van

de muskusrat. (vandewiele )
naer na
natuere (lichaams)gestel; de werking van de natuur
natueren aard
natuerlike op een natuurlijke wijze
nature zie natuere
nepitam kattenkruid (Nepeta Cataria L.) (heukels )
nesevlocken neusvleugels
nitrum natron
no noch
nucemmuscate noten van de muskaatboom (Myristica fragrans Houtt.) (braek-

man )
oeygoenne ui (Allium cepa L.) (green , van der meijden )
oeyugoen Zie oeygoenne
oleum laurini Zie olie laurinum
oleummusselinum Olie van muskus, zie muscus.
olie laurinumOlie van de laurierboom (zie laurus) (kusche )
olie musselinum zie oleum musselinum
olie pulegium Olie van poleikruid (zie polioen)
ommehangen bedekken



 bijlage 

once oud medicinaal gewicht, weegt bij benadering , gram (vandewiele
:)

onderwilen soms; van tijd tot tijd
ondrachtich onvruchtbaar
onghesoden niet gekookt
onmachtmachteloos
ontdoen openen; open zijn
ontfaen ontvangen; bevruchten, kinderen krijgen
ontfane zie ontfaen
ontrint rondom
origanumWilde Marjolein (Origanum vulgare L.) (vandewiele )
ouffenen zich ermee bezighouden
overeen gezamenlijk
overvloyende overtollig
overvloyentheden zie overvloyentheit
overvloyentheit overvloed (van menstruatie)
oximelle Azijn-honingdrank (kusche )
oxirocrocium waarschijnlijk een samengesteld medicijn van azijn en saffraan

(green )
oxisacum Een bepaalde siroop, bereidt van azijn, granaatappel en suiker (ku-

sche )
papple Variant van malva, zie aldaar.
paritarie Glaskruid (Paritaria officinalis L.) (kusche )
passive niet werkzame
pasternaken pinksternakel (Pastinica sativa L.) (heukels ) of pastinaak

(Pastinaca sativa L.) (green )
pencedanum Varkenskervel (Peudecanum officinale L.) (kusche , van der

meijden )
persiccaria Duizendknoop (Polygonum persicaria L.) (kusche , van der

meijden )
persijn van alexander Een soort peterselie (zie petaselijn). Over de identificatie

is men het niet helemaal eens (braekman )
pessaric zie pessarium
pessarie zie pessarium
pessaris zie pessarium
pessarium vaginale zetpil
pessarium Vaginale zetpil (de varianten op dit woord hebben eenzelfde beteke-

nis)
pesssarius zie pessarium
petaselijn Peterselie (Petroselinum sativum Hoffm.) (mnw, heukels )
pinen pijnigen, hinderen
plaester pleister
plantago Variant van arnaglossa, zie aldaar
polioen Polei (Mentha pulegium L.) (kusche )



woordenlijst 

polioen Polei (Mentha pulegium L.) (kusche )
porceleineMoeskruid (mnw) of postelein (Portulaca oleracea L.) (green )
poreide prei
pulegium Variant van polioen, zie aldaar.
purgacie het zuiveren van het lichaam door middel van een buikzuiverend

middel
purgieren genezen
purgieren reinigen; genezen
qualic verkeerd
quetsen verwonden
quinquenerviaHontsribbe?
quod sufficit zover het voldoende is
raden aanraden
radicem yreos wortels van de gele lis (Iris pseudacorus L.) (kusche ,

heukel )
radices wortelen
radices altee wortels van heemst (Althaea officinals L.) (green , van der

meijden )
radici levistici wortels van lavas, zie levessche
raet hulpmiddel
recipe recept
reuponticum rabarber (Rheum rhaponticum L.) (green )
ripen rijpen
roec zie roeckinge
roeckinge dampbad
roede gallen rode galnoten, zie gallen.
roesewater Rozenwater, aftreksel van rozenbladeren
rooden vulghen rossige wilg (Salicaceae oleifolia Macreight)? (green , van

der meijden )
rosata novella Latijn voor ‘frisse rozen’, waarschijnlijk stroperig geneesmiddel

van bloesemsap. (kusche )
rubea trociscata een pil, gemaakt van kleefkruid (Galium aparine L.) (green

, van der meijden )
ruta Ruit, wijnruit (Ruta graveolens L.) (heukels )
rute Variant van ruta, zie aldaar.
sackelkin zakje
sake het geval
sal gemme Steenzout (kusche )
salven zalf
salvie Salie (Salvia officinalis L.) (vandewiele )
salvie Salie (Salvia officinalis L.) (vandewiele )
sangus draconis Latijn, drakenbloet, zie aldaar.
saturee Duizendguldenkruid (Erythraea Centaurium Pers.) (mnw, heukels

)



 bijlage 

savina sevenboom (Sabina officinalis Grcke.) (kusche , heukels )
savine Sevenboom (Sabina officinalis Grcke.) (kusche , heukels )
scariolen scharlei-salie (Salvia sclarea L.) (daems )
scinen lijken, schijnen
scorssen van prumen de schors van pruimen?
sdages zie des dages
seeme ongepijnde honing
seeme ongepijnde honing
semen zaad
semen citoniorum Zaad van de waterscheerling (Cicuta virosa L.) (kusche

, van der meijden )
semen petaselijn Peterseliezaad (zie petaselijn)
senuachtig vol van zenuwen
senuwen conplexien zenuwgestel
sieden koken
siedingen zie siedinghe
siedinghe kooksel, aftreksel
silvie Zie salvie
sinapismosterd
sirupus acetosus azijn-siroop
sit paardevenkel
spaens wit Loodwit, loodoxide (braekman )
spice naerdi Zie spice naerdi
spice nardi Niet zeker. Lavendel (mnw), witte waterkers (Nasturtium officinale

R.) (kusche ) spikenard (green )
spijc Lavendel. Mogelijk een variant van spice nardi
spijse eten, voedsel
sponsa solis Deze naam werd aan verschillende planten gegeven. Wellicht

cichorei (Chicorium intybus L.) (braekman )
spunnemoedermelk
stecten steken
stede plaats
stoeten kneuzen
stoeten stampen, kneuzen
stondenmenstruatieperiode
storax calamite het beste hars van de storaxboom (Styrax officinalis L.) (green

)
stove heet bad
stoven dampen, zweten
stovinge zie stove
subtijl verfijnd
succarus suiker (Saccharum officinarum L.)? (green )
sumac sumak (Rhus coriaria L.) (green )
suveren zuiveren (van stoffen of vocht)



woordenlijst 

swaerheden (onaangename) zwaarheid
swaerweghende zie swaerheden
sweeringhen zwellingen
swinensmaut varkensvet, reuzel
tegader samen
temperen in de juiste verhouding mengen
temperen (in de juiste verhouding) mengen; zich vormen
ten selven op dezelfde wijze
theodoricon enperiston Deel van stroperig geneesmiddel, ‘Antidotarium Nicolai’

(kusche )
thusWierook
tijtmaandelijkse menstruatie
tisanne Gerstenwater
trachter trechter
trecken aantrekken
tremorsiken duivelsbeet, blauwe knoop (Scabiosa succisa L.) (braekman )
trifera magna Een uit drie delen samengestelde geneesmiddel (kusche )
trifera sarasenica Variant van trifera magna. (zie kusche )
unguentum aragon zalf van het samengestelde medicijn ‘arragon’ (green

:)
unguentum dialtee Zie dialtee
uprisen omhoog gaan, oprijzen
valeriane valeriaan
varwe (gelaats)kleur
venigriec Zie fenigreci
veninden giftige
ventose kol, laatkop; hulpmiddel bij het aderlaten
verberrenen verbranden
vercaut verkoeld
vergaen overgaan
verkeren veranderen
verlanct verlengd
versaet verzadigd
versieden verkoken
verslaen verdrijven, genezen
verstaen begrijpen, vernemen
verteeren verzwakken, doen afnemen
vervullen verzadigen
vier vuur
vierdeel kwart
violetten Violen (Viola Tourn.) (heukels )
vorleert geleerd
vorseit eerder genoemd
vorten verrot



 bijlage 

vrauwenmelkemoedermelk
vroede wijze
vul vol
wacheden vochtigheid
wachten opmerken, afwachten
waeraf om welke reden
waerf keer, maal
waert in de richting van
waseme damp
wassen aanwassen, (doen) toenemen; groeien
water gerarus water met onbekende inhoud
water laden waterzucht
wegebreeWeegbree (Plantago L.) (heukels )
wel goed
wel rieken lekker ruiken
wijflichede vagina (vrouwelijke schaamleden)
winden waarschijnlijk een opgeblazen gevoel in de baarmoeder
wintelen wentelen, rollen
witten witte vloed
wortele van yliecis Variant van radicem yreos? Zie aldaar. (daems )
wriven inwrijven
ypoquistidosNiet bekend welke plant dit is (zie ook kusche )
ysopiHyssop (Hyssopus officinalis L.) (heukels )
ysopi hyssop (Hyssopus officinalis L.) (heukels )
zinziberi albi witte gember (Zingiber officinale Rosc.) (green )
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r Hic incipit liber Trotula

IC bidde alle urauwen die dit sullen
sien ofte horen lesen. hem biddic dat
si my niet ne uloucken. want ic ne

 hebbe hem dit niet ghescreuen te scanden
maer te haren profite. want dat de
natuere heeft dat ne machmen niet
wel nemen.Ofte en ware dat si te
uele gaue bouen natuere. datmen dat bewerde soemen

 naest mochte. ende dat si gaue natuerlic

Eerst uan der martricen

NV ghi urauwen ne bellecht hu niet dit es ghe-
sproken natuerlic. ende oec nuttelic omme den
urauwen. ja omme een let dat si ebben. datmen heet in latine

 martrix. dats te segghen moeder. die welke bi natue-
ren es caut ende droghe. gheformert. alse des menschen
maghe. bouen senuachtich. ende onder uleesch. een lettel
gherompelt. hebbende bi natueren  winkelen. in de
welke  winckels. een urauwe mach draghen  kin-

 deren bi natueren. te andwerpen in de stat was up eenen
tijt eene urauwe. die  kinderen hadde te male. ende
si waren ter kerken ghedreghen in een beckin. ende si waren
ghedoept ¶Die moeder soe heuet  monde. den
eenen binnen ende den anderen buten. ende die mont clemt

 up tote bi der crayen. Ende al es die urauwe anders uan
natueren dan die man. nochtan heeft si meerder ghe-
nouchte int spel der natueren dan die man. ende dats bi

 I] I is een versierde initiaal van , centimeter hoog en , centimeter breed.
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r Hic incipit liber Trotula

Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen, hem biddic dat si my niet
ne vloucken. Want ic ne hebbe hem dit niet ghescreven te scanden, maer te haren
profite. Want dat de natuere heeft, dat ne mach men niet wel nemen. Ofte en ware

dat si te vele gave boven natuere, dat men dat bewerde soe men naest mochte ende
dat si gave natuerlic.

Eerst van der martricen

Nu, ghi vrauwen, ne bellecht hu niet, dit es ghesproken natuerlic ende oec nuttelic
omme den vrauwen. Ja omme een let dat si ebben dat men heet in Latine: martrix.

Dats te segghen: moeder. Die welke bi natueren es caut ende droghe gheformert,
alse des menschen maghe: boven senuachtich ende onder vleesch, een lettel ghe-
rompelt, hebbende bi natueren winkelen. In dewelke winckels een vrauwemach
draghen  kinderen bi natueren. Te Andwerpen in de stat was up eenen tijt eene
vrauwe, die  kinderen hadde te male ende si waren ter kerken ghedreghen in een

beckin ende si waren ghedoept.
Die moeder soe hevet  monde, den eenen binnen ende den anderen buten.

Ende die mont clemt up tote bi der crayen.
Ende al es die vrauwe anders van natueren dan die man, nochtan heeft si meer-

der ghenouchte int spel der natueren dan dieman. Ende dats bi [redenen: als es dat]

 Hic incipit liber Trotula]Hier begint het Liber Trotula. Zie de inleiding voormeer informatie over de
Trotula-traditie.  bidde] Verzoek  vloucken] Vervloeken, verwensen  heeft]Heeft geschapen
| mach] Kan | wel nemen] Lees: benemen  dat si te vele gave] Dat zij haar lichaam te veel belast |
boven natuere] Voorbij dat wat natuurlijk is | bewerde] Beschermen | soemen naestmochte] Zo goed
als men kan  natuerlic] Op een natuurlijke wijze  martricen] Baarmoeder. Andere variaties
die voorkomen zijn: martrix, moeder.  ne bellecht hu niet] Maak u zelf niet boos | natuerlic]
Welwillend, oprecht  Ja] Te lezen als bevestigingspartikel | let] Lichaamsdeel | heet]Noemt  bi
natueren] Volgens de wetten van de natuur | gheformert] Gevormd  senuachtich] Vol zenuwen |
vleesch] Vlezig – lettel gherompelt] Een beetje gerimpeld  winkelen] Men dacht dat de
baarmoeder uit  kamers (of 'winkelen') bestond. Zie hiervoor ook de inleiding.  hadde te male]
Baarde tegelijkertijd  beckin] Doopvont  monde] Openingen  crayen] Vlg. Kusche
'middenrif '. Vgl. echter Cod.Med.  (, ): cragen; keel.  natueren] Aard  ghenouchte]
Lust, genot | spel der natueren] Geslachtsgemeenschap
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v (dat) redenen. als es dat wijf cauder dan de man. si
verwarmet bi der begherten: Want nature bewijst dat
dat wijf uele begherliker es dan de man. alsoe dat
ysere swaerliker berrent dan dat gaut. want lichter

 es te makene eenen brant in den man met gaude dan
met jsere. want dat gaut berrent met lichten ghe-
uoelne ¶Dander bederue es bi den senuwen conplexien
uan der moeder. bedi dat senuachtich es dat gheuoelt
bi den welken dat de moeder seere ghepint es. alse uer-

 vult es uan humoren diese natuerlike ontfaet. bedi
als de nature uan hare sceet. ende die moeder daer af
ghesuuert es. Dan es si bereet te ontfane des mans
saet. ende anders niet bedi ware die moeder uervult
uan humoren. soene ontfinghe nemmermeere ¶ Die

 derde redene es dat die senuwen conplexien die beneden
ende bouen sijn ane dwelke comt des menschen saet be-
dwinghet ende uervult die stede ¶ Ne ware up
die upperste stede der moeder sone mach des mans
saet niet gheraken bi der welker ketelinghen die si he-

 eft al daer. die welke hare niet mach uergaen
. ende dats die redene dat soe niet uan den man es uersaet
Ende die II monde die sijn in de moedere. uan den
welken die uppersten heet den hals uan der moedere
die welke heet die wijflichede. ende onderste mont

 die ontdoet ende luuct onderwilen alsoe ontfaen heeft
dat saet uan den man. datter niet in ne quame. den
point uan der naelden ¶ Ende onderwilen vintmen
eenighe urauwen in wien dat si niet ne luuct soe uaste
ende dat es als de moeder niet uersaet en es. dan ont-
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v redenen: als es dat wijf cauder dan de man, si verwarmet bi der begherten. Want
nature bewijst dat dat wijf vele begherliker es dan deman, alsoe dat ysere swaerliker
berrent dan dat gaut. Want lichter es te makene eenen brant in den manmet gaude
dan met isere, want dat gaut berrent met lichten ghevoelne.

Dander bederve es bi den senuwen conplexien van der moeder. Bedi dat senu-
achtich es, dat ghevoelt. Bi den welken dat de moeder seere ghepint es, alse vervult
es van humoren die se natuerlike ontfaet. Bedi als de nature van hare sceet ende die
moeder daeraf ghesuvert es, dan es si bereet te ontfane des mans saet. Ende anders
niet; bedi ware die moeder vervult van humoren, soe ne ontfinghe nemmermeere.

Die derde redene es dat die senuwen conplexien, die beneden ende boven sijn,
ane dwelke comt des menschen saet, bedwinghet ende vervult die stede. Neware
up die upperste stede der moeder, so ne mach des mans saet niet gheraken, bi der
welker ketelinghen die si heeft al daer, die welke hare niet mach vergaen. Ende dats
die redene dat soe niet van den man es versaet.

Ende die monde die sijn in demoedere, van denwelken die uppersten heet den
hals van der moedere, die welke heet die wijflichede. Ende onderste mont die ont-
doet ende luuct onderwilen, alsoe ontfaen heeft dat saet van denman: datter niet in
ne quame den point van der naelden. Ende onderwilen vint men eenighe vrauwen
inwien dat si niet ne luuct soe vaste, ende dat es als demoeder niet versaet en es, dan

ont[doet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet, als die man der mede te doene]

 nature] De werking van de natuur | alsoe] Net als | swaerliker] Krachtiger  berrent] Brandt |
lichter]Makkelijker  bederve] Reden | senuwen conplexien] Zenuwgestel | Bedi] Omdat  ghe-
voelt] Lees: zeer gevoelig is | ghepint] Gehinderd, gepijnigd | vervult] Verzadigd; Verzadigd, vol
 humoren] Lichaamsvochten | ontfaet] Ontvangt | sceet] Afscheidt  daeraf] Daarvan | ont-
fane] Ontvangen  sijn] Nl. in de baarmoeder  ane] Tot | Neware] Ware het niet dat
 stede] Plaats  ketelinghen] Kittelingen, prikkelingen | vergaen] Overgaan  versaet]
Verzadigd  wijflichede] Bedoeld is de vagina – ontdoet ende luuct] Opent en sluit  al-
soe] In het geval dat
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r doet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet. als die
man der mede te doene heeft. Ende elke urauwe
mach ebben  kinderen bi natueren. ende alle draghen
teenre dracht.Maer de  uan den  werden

 cnapeline kinderen. Ende die andere  wijflicke kinderen
. ende dat ste. sal ebben uan den  natueren uanman uan
wijf. ende dat soude ligghen in de middewaert der
moedere. Ende heet in latine hermofrodita. Ende in den
derden winkel ter rechter siden ligghen die cnapeline

 . ende in dandere side de jonffrauwen. Ende waert soe dat
een wijf kint ontfinghe in de rechte side. ende dat
bi auentueren rolde in de luchter side. dat soude wesen
een wijfhich man: ende dies ghelike uan den wiuen
vielt alsoe het soude wesen eenmanachtich wijf. Ende

 eenighe uroede meesters die scriuen ons. es des mans
saet wel ghesoden. soe commer af cnapeline kinderen
Ende alst raeu es dochteren. Ende oec helpter toe naer
den ontfanghe dat langhe ligghen ter siden daermen
die dracht beghert.Manne figueren ter rechter

 siden ghemerct. dat hem die leuere es bijst ende est heet
bi natueren. ende dwijf ter luchter siden. daer omme es
dat wijf uele cauder dan de man

Van der naturen ende wesen der vrauwen

NV dan soe es die urauwe cauder
 uan natueren dan die man. daer

omme soe moetsi ebben sonderlinghe natuere die elke urauwe
heuet. ende comt den somighen te haren  jaren. ende oec ee-
nighe te haren IX jaren. ende commet hem heer dats seere
¶ vroe

 ] Gemarkeerd met twee rode stippen.  Van der naturen ende wesen der vrauwen] 'vrauwen'
staat op de volgende regel.  IX] Gemarkeerd met twee rode stippen.  vroe] Woord onder de
laatste regel, buiten de liniëring, aan de rechterzijde van de pagina.
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r doet si weder ende ontfaet anderwaerf dat saet, als dieman dermede te doene heeft.
Ende elke vrauwe mach ebben  kinderen bi natueren ende alle draghen teenre

dracht. Maer de  van den  werden cnapeline kinderen ende die andere  wijflicke
kinderen. Ende dat ste sal ebben van den  natueren, van man, van wijf, ende dat

soude ligghen in de middewaert der moedere ende heet in Latine hermofrodita.
Ende in den derden winkel ter rechter siden ligghen die cnapeline, ende in dandere
side de jonffrauwen. Ende waert soe dat een wijf kint ontfinghe in de rechte side
ende dat, bi aventueren, rolde in de luchter side, dat soude wesen een wijflich man.
Ende dies ghelike van den wiven; vielt alsoe, het soude wesen een manachtich wijf.

Ende eenighe vroede meesters die scriven ons: es des mans saet wel ghesoden,
soe commer af cnapeline kinderen. Ende alst raeu es, dochteren. Ende oec helpter
toe naer den ontfanghe dat langhe ligghen ter siden daer men die dracht beghert.
Manne figueren ter rechter siden ghemerct, dat hem die levere es bijst ende est heet
bi natueren ende dwijf ter luchter siden. Daeromme es dat wijf vele cauder dan de

man.

Van der naturen ende wesen der vrauwen

Nu dan soe es die vrauwe cauder van natueren dan die man, daeromme soe moet
si ebben sonderlinghe natuere die elke vrauwe hevet. Ende comt den somighen te
haren  jaren ende oec eenighe te haren  jaren. Ende commet hemheer dats seere

vroe. [Ende commet hem der nare, dats seere spade. Ende commet hare niet, dats]

 anderwaerf] Nogmaals | doene] Nl. met de geslachtsgemeenschap  teenre] Tijdens één  cna-
peline] Mannelijke | wijflicke] Vrouwelijke  middewaert] Het midden  derden] Lees: drie
 jonffrauwen] Meisjes | kint ontfinghe] Zwanger raakt  bi aventueren] Per ongeluk | luchter]
Linker  dies ghelike] Hetzelfde | van] Lees: is het geval bij | vielt alsoe] Lees: gebeurt het andersom
 vroede] Wijze | ghesoden] Gekookt  naer] Na | ontfanghe] Nl. van het zaad | ter siden] Op
de zij | dracht] Zwangerschap  ghemerct] Worden gekenmerkt | bijst] Meest dichtbij  natu-
ren] Het gestel  sonderlinghe natuere] De natuurlijke eigenschap die eigen is aan elke vrouw (nl.
de menstruatie) | comt] Nl. de eerste menstruatie  heer] Eerder  vroe] Vroeg
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v ende commet hem der nare dats seere spade. ende commet hare niet
dats alte groet meskief uan der natueren. ende eenighe urau-
wen uerliesent te haren  jaren ende dats bi natueren
Maer dat benemt hare die boeshede : Ende ofte sijt uerliest

 te haren () jaren dats bi natueren. ende sulcke te haren
 jaren ofte te . Ende eenighe ebbent tote si haut
sijn  jaren ofte ()  ende also langhe alsi dat ebben
soe mueghen si bi natueren ontfaen kint: Ende alsijt uer-
liesen bi natueren. sone mueghen si gheen kint ontfaen bi

 natueren. alsoe wel sieke als ghesonde.Want dien boem
moet bloyen. sal hi draghen uruchten. Ende ne gheen ur-
auwe. ne mach urucht ontfaen en si niet suuerer moeder
ende dat moet sijn cort naer hare blommen. Ende si moet ha-
re saet laten uallen up des mans saet. ende dan trect de

 moeder in hare des mans saet. dwelke saet bewimpelt
es metter urauwen sade. uan den welken dat uleesch ende
bloet comt den kinde. ende oec soe comter af die achter-
bundere dats te seggen die achter gheborte int dwelke
vellekin dat kint leghet bewimpelt ende bewaert

 Vandat den urauwen hare stonden ghebreken

Alse de urauwen hare
saken ghebreken nare
haren tijt. dats ghebrec uan
natueren ende jeghen hare ghesonde. ende daer omme moeten

 si quellen uan messeliken saken. ende dats omme dat si
uerliesen hare apetijt. ende onderwilen soe heten si erde
ofte colen ofte eye scalen. ofte messelic dinc. ende onder-
wilen sijn si ghepijnt in dat hooft ofte in den hals uan
groet sweeringhen in den rugghe ofte in den lendinen

 . ende uan swaren curtsen ende dan ebben si stecten ter herten-
waert. ende daer af laden si dat dwater ofte hem comt

 uerliesent] De 't' is enigzins onzeker, vanwege een vlekje.  ()] Doorgehaald. Het getal is
doorgehaald, maar is essentieel voor de lopende tekst. Het is dus de vraag of het daadwerkelijk moet
worden genegeerd.  Vandat den urauwen hare stonden ghebreken] 'nden ghebreken' staat op de
volgende regel.



editie 

v Ende commet hem der nare, dats seere spade. Ende commet hare niet, dats al te
groet meskief van der natueren. Ende eenighe vrauwen verliesent te haren  jaren
ende dats bi natueren, maer dat benemt hare die boeshede. Ende ofte sijt verliest
te haren  jaren, dats bi natueren. Ende sulcke te haren  jaren ofte te . Ende

eenighe ebbent tote si haut sijn,  jaren ofte .
Ende also langhe alsi dat ebben soe mueghen si bi natueren ontfaen kint. Ende

alsijt verliesen bi natueren, so ne mueghen si gheen kint ontfaen bi natueren, alsoe
wel sieke als ghesonde. Want dien boem moet bloyen, sal hi draghen vruchten.

Ende ne gheen vrauwe ne mach vrucht ontfaen en si niet suverer moeder, ende
dat moet sijn cort naer hare blommen. Ende si moet hare saet laten vallen up des

mans saet ende dan trect de moeder in hare des mans saet, dwelke saet bewimpelt
es metter vrauwen sade, van den welken dat vleesch ende bloet comt den kinde.
Ende oec soe comter af die achterbundere, dats te seggen die achtergheborte, int
dwelke vellekin dat kint leghet bewimpelt ende bewaert.

Van dat den vrauwen hare stonden ghebreken

Alse de vrauwen hare saken ghebreken nare haren tijt, dats ghebrec van natue-
ren ende jeghen hare ghesonde. Ende daeromme moeten si quellen van messeli-
ken saken ende dats omme dat si verliesen hare apetijt. Ende onderwilen soe he-
ten si erde, ofte colen, ofte eye scalen, ofte messelic dinc. Ende onderwilen sijn

si ghepijnt in dat hooft, ofte in den hals, van groet sweeringhen in den rugghe
ofte in den lendinen, ende van swaren curtsen. Ende dan ebben si stecten ter her-
tenwaert. Ende daeraf laden si dat dwater, ofte hem comt [der af de bloetsucht,]

 der nare] Hierna | spade] Laat  meskief] Ongeluk | verliesent] Nl. de menstruatie  boes-
hede] Ondeugd. Vgl. echter GKS  (xxvi, ): vethede, en Cod. Med.  (, ): weecheden;
weekheid.  ontfaen kint] Kinderen krijgen  bloyen] Bloeien. Dit is een metafoor voor de
menstruatie.  vrucht ontfaen] Bevrucht raken | suverer moeder] als de baarmoeder niet gezuiverd
is (nl. van de afvalstoffen)  blommen] Bloemen, nl. de menstruatie (zie bovenstaande metafoor)
 bewimpelt] Bedekt  achterbundere] Placenta, nageboorte  leghet] Ligt  ston-
den]Menstruatieperiode | ghebreken]Uitblijft, ontbreekt  saken ghebreken]Menstruatie uitblijft
 jeghen hare ghesonde] Niet goed voor haar gezondheid – quellen van messeliken saken]
Lijden aan diverse aandoeningen  apetijt] Eetlust  erde] Aarde | messelic dinc] Andere,
vreemde dingen  sweeringhen] Pijnen  swaren curtsen] Zware koorts – stecten ter
hertenwaert] Steken in de hartstreek  laden si dat dwater] Houden zij water vast
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r der af de bloet sucht. ende si hebben stecten ter herten waert
ende daer af laden si dat water. ende hem comt toe de bloet-
sucht. dat menisoen. den lichame licht daer de spijse dore
comt gheel ghelijc dat sise swolghen. ende dat comt bi cautheden

 uan der moeder. ende dat hare aderen sijn cleene. alse in dese
dinne magheren wiuen. die seere sijn uertheert. bi den we-
lken die humoren sijn soe dicke ende soe tay. datsi niet ne mog-
hen liden dore hare gherechtighe stede uan der limicheden
Ofte sine eten spijse met soe groeter ghenouchten. dat

 die ghenouchte dat bloet upwaert doet keeren uan der
moeder. ofte si moet pijnen dat si sweeten ¶ Alse rufus
ende galienus segghen. soe wat wiuen die wel eet. ende uele
drinct. die wiuen moeten meer hare stonden ebben dan
nature bewijst. ¶ Ende in eenighe urauwen ghebrect den

 tijt dats omme dat hare bloet es uerclontert. bi den welken
natuere hare helpet. ende stect uan hare ¶ Ende onderwilen
uerliesen si haren tijt. bi groeter sweeringhen die si ebben
in eenich let bi vare ende bi moetheden. ende eist dat sijt
langhe uerliesen vor haren natuerliken tijt. hem comte

 af groete mesquame. ende somtijts gerief uan den liue

Hoemen der urauwen stonden weder
sal doen commen bi medicinen

Alsmen uerliest die stonden eer tijt. ende dwijf es
uermaghert ende seere bleec. dan doetse laten in de

 soffene up een libra bloets. ende des anderdaghes den anderen uoet
een alf libra bloets. ende aldus salse ghecrighen haestelic hare
stonden. hare varwe ende hare natuerlike hitte. ende es dat
sake dat sijs te seer(der) es onder commen. soene laet niet te
uele bloets. want men moet eerst merken den staet uan

 den mensche. want uercranctehi te seere hem ware quaet

 der] Doorgehaald met rode pen.



editie 

r der af de bloetsucht, datmenisoen, den lichame licht, daer de spijse dore comt gheel
ghelijc dat si se swolghen. Ende dat comt bi cautheden van der moeder. Ende dat
hare aderen sijn cleene, alse in dese dinne,magherenwiven, die seere sijn vertheert,
bi den welken die humoren sijn soe dicke ende soe tay, dat si niet ne moghen liden

dore hare gherechtighe stede van der limicheden.
Ofte si ne eten spijse met soe groeter ghenouchten, dat die ghenouchte dat bloet

upwaert doet keeren van der moeder. Ofte si moet pijnen, dat si sweeten.
Alse Rufus ende Galienus segghen, soe wat wiven die wel eet ende vele drinct,

die wiven moeten meer hare stonden ebben dan nature bewijst.
Ende in eenighe vrauwen ghebrect den tijt, dats omme dat hare bloet es ver-

clontert. Bi den welken natuere hare helpet ende stect van hare.
Ende onderwilen verliesen si haren tijt, bi groeter sweeringhen die si ebben in

eenich let, bi vare ende bi moetheden. Ende eist dat sijt langhe verliesen vor haren
natuerliken tijt, hem comter af groete mesquame ende somtijts gerief van den live.

Hoe men der vrauwen stonden weder sal doen commen bi medicinen

Als men verliest die stonden eer tijt ende dwijf es vermaghert ende seere bleec, dan
doet se laten in de soffene up een libra bloets ende des anderdaghes den anderen
voet een alf libra bloets. Ende aldus sal se ghecrighen haestelic hare stonden, hare
varwe ende hare natuerlike hitte.

Ende es dat sake dat sijs te seer es ondercommen, soe ne laet niet te vele bloets;
want men moet eerst merken den staet van den mensche. Want vercrancte hi te
seere hem ware quaet [te helpene. Aldus soe leerde die eerste meester, sonder]

 bloetsucht] Bloedvloeiing (vrouwenkwaal) | bloetsucht] Letterlijke herhaling vorige zin, geëmen-
deerd. | menisoen] Diarree | licht] Lichter maakt (in gewicht) | spijse] Eten, voedsel | dore comt]
Eruit komt – gheel ghelijc] Lees: geheel gelijk aan  swolghen]Doorslikken – Ende dat hare
aderen sijn cleene … limicheden] En doordat hun aderen klein (en versleten?) zijn, zoals bij magere
vrouwen. Hierdoor worden de lichaamssappen zo dik en taai dat ze niet kunnen door het lichaam
kunnen vloeien met de juiste graad van slijmerigheid.  ghenouchten] Genoegen  keeren] Van
richting veranderen (van de baarmoeder af)  bewijst] Toekent  den tijt] De maandelijkse
menstruatie  stect van hare] Het bloed op een andere manier uit haar lichaam stoot  vare]
Kleur | moetheden] Vermoeidheid | eist dat sijt] Lees: is het zo dat zij de menstruatie  comter]
Geëmendeerd. In het handschrift ‘comte’ | mesquame] Ongeval | gerief] Grief, kwelling  eer
tijt] Voordat het hier de tijd voor is  laten] Lees: aderlaten | soffene] Een grote, oppervlakkige
ader, lopend door het hele been, waaronder ook door de voetholte | libra] Oud medicinaal gewicht,
weegt bij benadering  gram (Vandewiele : ) | des anderdaghes] De andere dag  alf]
Half | haestelic] In korte tijd  varwe] Gelaatskleur  es dat sake dat] Is dit het geval dat |
ondercommen] Verzwakt  merken] Onderzoeken | vercrancte] Verzwakt  quaet] Slecht
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v te helpene ¶ Aldus soe leerde die eerste meester
sonder ypocras. ende hi was die vroeste meester diemen vant
Maer alder eerst vinden wi uan eenen die hiet appollo
al sijn werc uerberrende ende sijn sone wasser mede uerberrent

 ¶Maer galienus uertelt ons uan eener urauwen. die  (...)
maent was uerstopt. ende si hadde uerloren al hare apetijt
ende hare varwe. ende was uermaghert. hi deedse laten uan
bloede alsoet uorseit es. ende hi orcont dat soe ghecreech al hare
ghebreec. waer af hi ons dit gaf in exemple. Maer daer

 uolget gherne naer dat torsioen. ende daer omme esmen sculdich
raet te souckene ane eenenmedicijn.Maer wermen die ur-
auwen laet. soe ware die urauwe goet ghebaet. ende in dat
badt. salmen hare gheuen drincken mente ghesoden in water
ende gheminget dat met ghescumden seeme. dat  deel borne

 ende dat  deel seem. alsoe salment drincken. ende achter dat
badt soe drinct diathesarum tghewichte uan  dragmen. ofte
uan eenen gheelen dragme ghetempert met warmen water. drinken
ghegheuen. ende aldus conficiertment ¶ Recipemente. genciane
aristologia longa. baccaris lauri. ana dragme  fiat puluis. mellis dispumati

 quod sufficit bulliantur simul modicus. et fiat similiter opiata. ponitur in pixide
¶ Item het ware oec goet dat men hare ghaue drincken eenen
tueghe uan desen drancke in hare badt. ¶ Recipe semen anisij
feniculi cimini. spice nardi
semen petaselijn. vini albi

 optimi bulliantur simul fiat
julep. et clarifecetur. ende
coendi dit niet ghecrigen
soe nemt uan dies ghi
bet ghecrighen moght

 Galienus die wijst dat
men sal drinken desen
dranc int badt. Recipe
arthemesie stampten ergomodo
et bulliantur cum vino albo

 deedse]Onzekere lezing. Dit zou ook 'deese' of 'deesse' kunnen zijn.  ]Onzekere lezing. Gezien
de positie in de zin (vóór 'dragmen') een aantal.  ergo] Onzeker over juiste oplossing afkorting.
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v te helpene. Aldus soe leerde die eerste meester, sonder Ypocras. Ende hi was die
vroeste meester die men vant. Maer aldereerst vinden wi van eenen, die hiet Ap-
pollo. Al sijn werc verberrende ende sijn sone wassermede verberrent. Maer Galie-
nus vertelt ons van eener vrauwen, die maent was verstopt ende si hadde verloren

al hare apetijt ende hare varwe ende was vermaghert. Hi deed se laten van bloede
alsoet vorseit es ende hi orcont dat soe ghecreech al hare ghebreec, waeraf hi ons
dit gaf in exemple. Maer daer volget gherne naerdat torsioen ende daeromme es
men sculdich raet te souckene ane eenen medicijn. Maer wer men die vrauwen
laet, soe ware die vrauwe goet ghebaet ende in dat badt sal men hare gheven drin-

cken mente, ghesoden in water, ende gheminget dat met ghescumden seeme, dat
vierdeel borne ende dat tiendeel seem. Alsoe sal ment drincken. Ende achter dat
badt, soe drinct diathesarum, tghewichte van  dragmen, ofte van eenen gheelen
dragme, ghetempert met warmen water, drinken ghegheven.

Ende aldus conficiert ment. Recipe: mente, genciane, aristologia longa, baccaris
lauri, ana dragme , fiat pulvis. Mellis dispumati, quod sufficit, bulliantur simul

modicus, et fiat similiter opiata, ponitur in pixide.
Item, het ware oec goet dat men hare ghave drincken eenen tueghe van desen

drancke in hare badt. Recipe: semen anisij, feniculi, cumini, spice nardi, semen
petaselijn, vini albi optimi bulliantur simul fiat julep, et clarifecetur. Ende coen di

dit niet ghecrigen, soe nemt van dies ghi bet ghecrighen moght.
Galienus die wijst datmen sal drinken desen dranc int badt. Recipe: arthemesie,

stampten ergo modo, et bulliantur cum vino albo. [Fiat julep et clarificetur. Ende]

 meester] Medicijnmeester | sonder] Met name  vroeste] Meest wijze | vant] Vindt  verber-
rende] Verbrandde  was verstopt] Geen menstruatie had gehad  vorseit] Eerder genoemd |
orcont] Beriep zich erop | ghecreech] Lees: herstelde van | waeraf] Om welke reden  in exemple]
Als voorbeeld, ter lering | gherne] Vaak | torsioen] Kramp, pijn inmaag en ingewanden  sculdich]
Verstandig | raet] Een hulpmiddel  mente] Steentijm (Calamintha Much.) | gheminget] Meng |
ghescumden seeme] Schuimende ongepijnde honing  vierdeel] Kwart | borne] Drinkwater |
alsoe] Op deze manier  diathesarum] Een samengesteld medicijn (zie Green /: ) |
dragmen] Oud medicinaal gewicht, weegt bij benadering , gram (Vandewiele : ) | gheelen]
Gehele  ghetempert] In de juiste verhouding vermengd  conficiert] Bereidt | ment]Menhet |
Recipe] Recept | genciane] Gentiaan (Gentiana amarella L.) | aristologia longa] Pijpbloem (Aristolo-
chia clematitis L.) – baccaris lauri] Laurierbes  ana] Met het gewicht van | fiat pulvis]
Totdat er een poeder ontstaat | Mellis] Honing | dispumati] Betekenis niet duidelijk | quod sufficit]
Zover het voldoende is – bulliantur simul modicus] Ze worden gelijktijdig matig gekookt
 et fiat similiter] En totdat het gelijk wordt aan | opiata] Betekenis niet duidelijk | ponitur in pixide]
Opgediend in een beker  Item] Eveneens  semen anisij] Anijszaad (Pimpinella anisum L.) |
feniculi] Venkel (FoeniculumMill.) | cumini] Komijn (CuminumCyninumL.) | spice nardi] Niet ze-
ker. Lavendel, witte waterkers of spikenard. – semen petaselijn] Peterseliezaad  vini albi
optimi] Van zeer goede witte wijn | bulliantur simul fiat julep] Ze worden gekookt totdat een verkoe-
lende drank ontstaat | et clarifecetur] En totdat het helder is | coen] kun  dies] Nl. gelijksoortige
kruiden | bet] Beter  arthemesie] Bijvoet (Artemisia vulgaris L.)  ergo modo] Op een be-
paalde wijze | et bulliantur cum vino albo] En ze worden gekookt met witte wijn
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r fiat julep et clarificetur. ende ebdi dit niet soe suldi nemen biuoet
ende sieden in watere. ende dat cruut suldi binden (up) met cle-
ederen up den nauele ¶Ofte ghesoden in eenen cleenen
pot met eenen cleenen halse. alsoe ghemaect

 ende die ghesteken in de martrice ofte moeder
ende alsoe ontfaen den waseme in den lich-
ame ¶Ofte stoet aueroene. ende siedt
die in eenen pot. ende dan sit up eenen stoel
met eenen gate. al omme wel ghedect ende

 daer ouer salmen stouen. ende de moeder
uerwarmen ¶ Nemt huus muer ende
dat stampt. ende uerwarmet in eene panne
ende dat al warme gheleit up den lichame
¶ Noch een andere Recipe de wortele uan

 meeden. die wel ghestoeten. ende ghebonden
vor de wijflichede. dit doet commen men-
struum.: Ende es de moeder uersluust dat die aderen niet
moghen hebben haren ganc. ofte te seere uerhart dan moet
men nemen een liinen sackelkin. in de groete uan eenen vin-

 ghere aldus ghemaect.
ende dat vullet met ghe-
soden loecke ghestampt
met olie uan oliuen. ende
dat diepe ghesteken in de moeder dat sal die aderen ont-

 doen ofte nemt eene clister (loecs) allium ende die clister stect in
de moeder alsoe diepe alsmenmach. dat doet dat selue

Als die stonden te uele commen

MEn vint urauwen die hare stonden te uele ebben
bouen natueren. endemen sal dat uerstaen dat dat comt

 uan uele saken. Eene redene es. dat die aderen sijn te
rume ende te seere ontdoen. bi den welken dat si besten uan

 nauele] De laatste 'e' is moeilijk leesbaar, vanwege een vlek.  siedt] Waarschijnlijk 'siedt', maar er
zou ook 'siede' kunnen staan.  allium]Boven de regel geschreven.
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r Fiat julep et clarificetur. Ende eb di dit niet, soe sul di nemen bivoet, ende sieden in
watere. Ende dat cruut sul di binden met cleederen up den navele. Ofte ghesoden
in eenen cleenen pot met eenen cleenen halse, alsoe ghemaect ende die ghesteken
in de martrice ofte moeder. Ende alsoe ontfaen den waseme in den lichame.

Ofte stoet averoene ende siedt die in eenen pot ende dan sit up eenen stoel met
eenen gate, al omme wel ghedect ende daerover sal men stoven ende de moeder
verwarmen. Nemt huusmuer ende dat stampt ende verwarmet in eene panne ende
dat al warme gheleit up den lichame.

Noch een andere. Recipe: de wortele van meeden, die wel ghestoeten ende ghe-
bonden vor de wijflichede. Dit doet commen menstruum.

Ende es de moeder versluust, dat die aderen niet moghen hebben haren ganc,
ofte te seere verhart. Dan moet men nemen een liinen sackelkin, in de groete van
eenen vinghere, aldus ghemaect. Ende dat vullet met ghesoden loecke, ghestampt,
met olie van oliven. Ende dat diepe ghesteken in de moeder, dat sal die aderen

ontdoen.
Ofte nemt eene clister allium ende die clister stect in de moeder alsoe diepe als

men mach. Dat doet dat selve.

Als die stonden te vele commen

Men vint vrauwen die hare stonden te vele ebben, boven natueren. Ende men sal
dat verstaen dat dat comt van vele saken.

Eene redene es dat die aderen sijn te rume ende te seere ontdoen. Bi den welken
dat si bersten van [vervultheden. Dan loepter hute roet, claer bloet. Ende dat comt]

 Fiat julep et clarificetur] Totdat een verkoelende drank ontstaat, en deze helder geworden is | bivoet]
Bijvoet (Artemisia vulgaris L.) | sieden] Koken  binden] Vastbinden | cleederen] Lappen, stukken
stof of kleding  ghesteken] Ingebracht  waseme] Damp  stoet] Stampt fijn, kneust | aver-
oene] Citroenkruid (Artemisia Abrotanum L.)  ghedect] Bedekt (met stof) | stoven] Behandelen
met hete luchtdampen  huusmuer]Mogelijk de plan van het geslachtMuur (Stellaria, L.)  Noch
een andere] Nl. een ander recept ter genezing | meeden] Meekrap (Rubia tinetorum L.)  ver-
sluust] Verstopt | dat die aderen niet moghen hebben haren ganc] Dat de aderen hun doorgang niet
kunnen vinden  een liinen sackelkin] Een linnen zakje  loecke] Knoflook (Allium sativumL.)
 clister allium] Bol van knoflook  te vele commen] Te overvloedig is  verstaen] Begrijpen |
saken] Oorzaken  ontdoen] Slap, opgerekt  bersten] Barsten, uiteenscheuren
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v uervultheden dan loepter hute roet claer bloet. ende
dat comt uan te uele tetene ende te drinkene. goede spijse
ende goeden dranc. uan den welken wast (goet) bloet. ende aldus
ne moghen hem die aderen niet onthauden. sine moeten

 spliten ende scueren ¶ Een ander. es dat sake dat
bloet es te heet. die welke hitte comt uan colera huter
gallen ghedaelt dan es dat bloet geluachtich. ende heet. dat
spelt uan hitten. ende aldus ne maecht niet binnen bliuen
ja in de aderen. natuere ne steket uan hare bi crachte

 ¶Ofte es dat bloet gheminghet uan fluma. dat weiket
soe die aderen dat si spliten.Want het sijn felle humoren
ende dat bloet es witachtich. ende alst es puer roet. dan
soe eist uan pueren bloede. ende alst swart roet es dan eist
uan vorten bloede. dwelke uerrot es in hem seluen

 ende dat natuere die vorte humoren niet mach ghedoegen
ende onderwilen soe loestmens uele. alsmen gheligget uan
kinde. dat die aderen sijn soe seere ontdaen uan pinen. dat
natuere soe grouf uan hare sciet soe dat eenighe jon-
ffrauwen besteruen ¶ Dese siecheit maect den urau-

 wen bleec endemaghere. ende gheduert dese siecheit eenigen
tijt onder de urauwen. soe wie si sijn si sullen dat water
laden met rechte. want die leuere uercaut te seere
omme dat hare de hitte ontgaet. dat hare uoetsele
in de maghe niet mach uerduwen noch uersieden. ende

 aldus verkeeret in watere. dat natuere soude uerkeeren
in bloede jc ouerlide dat ten lichsten dat ic mach. want
die dispitacie die subtijl es. die nes gheenen noet te se-
gghene. want si ware te lanc. Eist dat sake dat
comt uan pueren bloede. soe eist puer roet sonder an-

 dere varwe. ende aldus soe moetment doen besceedelic
¶ Prouuet aldus. bestrijct der mede een wit cleet
dat suuer si ende wit. eist uan pveren bloede. het sal hem
toeghen in dat cleet sonder andere varwe. ende dit
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v vervultheden. Dan loepter hute roet, claer bloet. Ende dat comt van te vele tetene
ende te drinkene, goede spijse ende goeden dranc, van denwelken wast bloet. Ende
aldus ne moghen hem die aderen niet onthauden, si ne moeten spliten ende scue-
ren.

Een ander es dat sake dat bloet es te heet, die welke hitte comt van colera, huter
gallen ghedaelt. Dan es dat bloet geluachtich ende heet, dat spelt van hitten. Ende
aldus ne maecht niet binnen bliven ja in de aderen. Natuere ne steket van hare bi
crachte. Ofte es dat bloet gheminghet van fluma, dat weiket soe die aderen dat si
spliten

Want het sijn felle humoren, ende dat bloet es witachtich. Ende alst es puer roet,
dan soe eist van pueren bloede. Ende alst swart roet es, dan eist van vorten bloede,
dwelke verrot es in hem selven. Ende dat natuere die vorte humoren niet mach
ghedoegen, ende onderwilen soe loest mens vele. Als men gheligget van kinde, dat
die aderen sijn soe seere ontdaen van pinen, dat natuere soe grouf van hare sciet,

soe dat eenighe jonffrauwen besterven.
Dese siecheit maect den vrauwen bleec ende maghere. Ende gheduert dese sie-

cheit eenigen tijt onder de vrauwen, soe wie si sijn, si sullen dat water laden met
rechte. Want die levere vercaut te seere, omme dat hare de hitte ontgaet, dat hare
voetsele in de maghe niet mach verduwen noch versieden. Ende aldus verkeeret

in watere, dat natuere soude verkeeren in bloede. Ic overlide dat ten lichsten dat ic
mach. Want die dispitacie die subtijl es, die nes gheenen noet te segghene, want si
ware te lanc.

Eist dat sake dat comt van pueren bloede, soe eist puer roet, sonder andere
varwe. Ende aldus soe moet ment doen, besceedelic. Prouvet aldus: bestrijct der

mede een wit cleet, dat suver si ende wit. Eist van pueren bloede, het sal hem toeg-
hen in dat cleet, sonder andere varwe. Ende dit [sullen sijn vrauwen, wel in haer lijf]

 vervultheden] Overvloedigheid | loepter hute] Loopt er uit | claer] Helder  wast] Toeneemt
 hem onthauden] Zich goedhouden  colera] Eén van de vier lichaamsvochten in het lichaam; gal
 geluachtich] Geelachtig | dat spelt van hitten] Dit verklaart de hitte – Natuere ne steket van
hare bi crachte] En het lichaam stoot onmiddellijk het (te hete) bloed uit  fluma] Slijm, één van de
vier lichaamsvochten in het lichaam | weiket] Zacht maakt  spliten] Splijten, barsten  felle]
Hevige, gevaarlijke  vorten] Verrot  natuere] Lees: het lichaam  loest] Lees: verliest |
gheligget van kinde] Op het kraambed ligt  ontdaen] Er slecht aan toe | dat natuere soe grouf
van hare sciet] Dat het lichaam het bloed zo overvloedig uitstoot  siecheit] Nl. de overvloe-
dige menstruatie – met rechte] Zonder enige twijfel  vercaut] Verkoeld | omme dat]
Lees: zodat | ontgaet] Ontsnapt  verduwen] Verteren | versieden] Verkoken | verkeeret] Veran-
dert het voedsel  dat natuere] Lees: terwijl het volgens de natuurlijke gang van zaken | overlide
dat] Bespreek dit onderwerp | ten lichsten] Zo eenvoudig als ik kan  dispitacie] Uiteenzetting |
subtijl] Verfijnd, diepzinnig  doen] Lees: onderzoeken | besceedelic] Nauwkeurig | Prouvet] Be-
wijs, toon aan – toeghen] Zich tonen, openbaren
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r sullen sijn urauwen wel in haer lijf. ende die welmoghen eten
ende drincken dat uele. ende die ebben scone varwe ende roet
¶ Ende diet aldus ebben in haren tijt te uele. dien doet laten
bloet in den rechten arme. ane denederste adere. die

 leghet ane den cleenen vinghere. ende daer salmen bloet
laten uele. Ende stremmet niet hier mede. soe laet hare
eene loese uentose tusschen den borsten. ofte up elke warte
uan den borsten een cleen boskin. ende die seere treckende. ende
aldus sal dat bloet weder keeren bi der treckinghen uan

 den uentosen. ofte bi den bloet laten. soe soude dat bloet
werden ghemindert ter leueren ende bi den weder trecken
ter leueren. Dits gheseit biden coleren. dat comt bedi
dat. de moeder es te vul. alst dicken gheualt in dese
magheren wiuen. die de varwen ebben geluachtich. die

 moeten sijn ghepurgiert met medicinen. die welke ebben ma-
cht te purgierne coleren die sijn oueruloyende. Ende
het esser die proper colerijn sijn. bedi daer esser die
niet natuerlic ne sijn alse uerberrende coleren. ende daer
sijn passiue. ende eruginesse die niet natuerlic ne sijn. dit

 sijn gelue ¶ Die passiue varwe uerkeert hare ten gr-
oenen waert ¶ Ende die eruginuse varwe keert hare
ten jsermale waert. dats een lettel bloet roet gheminget
met geluwen ¶Die purgacie ne willic niet scriue
want men mochter uele urauwen mede dooden ende bederuen

 ende die menighe souts hem onderwinden diere niet in
soude uroeden. Daer omme late ict achter bliuen. omme
dat ic ane die mesdaet soude deelachtich sijnMaer
ic rade wel datmen soucke goeden raet ane uroede me-
esters. ende een lettel bloets late ter aderen. ende oec dit

 salmen nemen der jeghen ¶ Nemt reghen water ende
daer in salmen sieden plantago. kerspillen eekin bladeren
de scorssen uan prumen garnaken. elegentier. agrimonie. dit
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r sullen sijn vrauwen, wel in haer lijf ende die wel moghen eten ende drincken dat
vele. Ende die ebben scone varwe ende roet.

Ende diet aldus ebben in haren tijt te vele, dien doet laten bloet in den rechten
arme, ane de nederste adere, die leghet ane den cleenen vinghere. Ende daer sal

men bloet laten vele. Ende stremmet niet hiermede, soe laet hare eene loese ventose
tusschen den borsten, ofte up elke warte van den borsten, een cleen boskin ende
die seere treckende. Ende aldus sal dat bloet wederkeeren bi der treckinghen van
den ventosen, ofte bi den bloet laten. Soe soude dat bloet werden ghemindert ter
leveren ende bi den wedertrecken ter leveren.

Dits gheseit bi den coleren. Dat comt bedi dat de moeder es te vul, alst dicken
ghevalt in dese magheren wiven, die de varwen ebben geluachtich. Die moeten
sijn ghepurgiert met medicinen, die welke ebben macht te purgierne coleren die
sijn overvloyende. Ende het esser die proper colerijn sijn, bedi daer esser die niet
natuerlic ne sijn, alse verberrende coleren ende daer sijn passive. Ende eruginesse

die niet natuerlic ne sijn, dit sijn gelue. Die passive varwe verkeert hare ten groenen
waert. Ende die eruginuse varwe keert hare ten isermale waert. Dats een lettel bloet
roet, gheminget met geluwen.

Die purgacie newillic niet scrive, wantmenmochter vele vrauwenmede dooden
ende bederven ende diemenighe souts hem onderwinden diere niet in soude vroe-

den. Daeromme late ict achter bliven, omme dat ic ane die mesdaet soude deelach-
tich sijn. Maer ic rade wel, dat men soucke goeden raet ane vroede meesters ende
een lettel bloets late ter aderen.

Ende oec dit salmen nemen der jeghen. Nemt reghenwater ende daer in salmen
sieden: plantago, kerspillen, eekinbladeren, de scorssen van prumen, garnaken, ele-

gentier, agrimonie. Dit [doet altegader wel sieden in dat vorseide reghenwater,]

 wel] Goed  scone varwe ende roet] Zuivere en rode huidskleur  te vele] Nl. menstruatie |
rechten] Rechter  nederste] Onderste  stremmet] Nl. de overvloedige menstruatie | loese]
Betekenis is onduidelijk | ventose] Kol, laatkop; hulpmiddel bij aderlaten  warte] Tepel | boskin]
Kopje. Een glazen kolfje met opening, gebruikt bij het koppen of aderlaten  treckende] Aantrek-
kende (nl. het bloed) | wederkeeren] Veranderen (van richting)  wedertrecken] Bedwingen (van
het bloed)  Dits gheseit] Dit wordt verklaard | coleren] Lees: colera | vul] Vol | dicken] Dikwijls
 ghevalt] Gebeurt, komt voor  ghepurgiert] Gereinigd  overvloyende] Overtollig |
het esser] Lees: er zijn er | proper] Eigenlijk van nature  passive] Niet werkzame [coleren] |
eruginesse] Betekenis is onduidelijk. Roestige, rauwe humoren? Verwijzing naar coleren?  ge-
lue] Geel | verkeert hare] Keert zich  waert] In de richting van (groen) | isermale] Ijzermaal
 geluwen] Geel  purgacie] Het zuiveren van het lichaam door middel van een buikzuive-
rend middel  bederven] Ten gronde doen gaan, doen sterven – ende die menighe souts
hem onderwinden diere met in soude vroeden] En velen zouden dit ondervinden, wanneer zij dit niet
zouden inzien (dat dit niet goed is)  rade] Raad aan  plantago] Weegbree (Plantago L.) |
kerspillen] Herderstasje (Capsella bursa-pastoris L.) | eekinbladeren] Eikenbladeren | scorssen van
prumen] De schors van pruimen? | garnaken] Vgl. GKS  (xxxiv, ): garnaten; (de pitten van de)
granaatappel (de vrucht van Punica granatum L.) – elegentier] Wilde roos (Rosa canina L.)
 agrimonie] Agrimonie (Agrimonia Eupatoria L.)
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v doet alte gader wel sieden in dat uorseide reghen water
ende daer in doetse baden
in eene cupe. aldus dat
si toten nauele. ende toten

 lendinen der in sitten
mach. dit doet dicken
ende alsi sitte in dat bat
dat hare uoeten commen
huten watere ligghende

 yeuwerincx up. ende coen
di dese cruden niet ghe-
crighen. soe nemt cruden
die ghi gherighenmo-
ght. ende namelic planta-

 go. rose bladeren nieu
ende dat gheeft hare te
drinkene uan eenen bloet steene. diemen heet lapis ematites
desen steen tempert met roesewater. ofte gheeft hare drinken
tisanne ghemaect uan den wortelen uan plantago. ende uan

 ghersten. ende roet corael ghepuluert ende dat ghedroncken
met aqua plantago. ¶ Item dat saet uan der (seluer) wortelen
uan tremorsiken uan der geluer. dat stremmet bloet. ¶ Een
ander. Nemt de wortelen uan confelien. de wortelen uan quinque
neruia. radices plantago. radices. bursa pastoris anamanum . aceti

 fortissimi. dit siedt ouer een. ende hier in net vulle metter
hieken. ende dat leght uor de wijflichede. ende alsoe toter na
uelen toe dats seere goet ¶ Noch een ander maect een
sackelkin uan deser langden eenen vingher groet. ende dat
vullet met desen puluere

 Nemt de wortelen uan
confelien wel ghedroeghet
roese bladeren droeghe caneele gariofili. ana (o) once  dit
puluert. ende hier mede vullet den sac. ende dat ghesteken

 ematites] Onzeker over juiste oplossing afkorting. Deze is afgeleid van de officiële Latijnse naam.
 gariofili] Boven de 'g' is een 'r' geschreven. Het kruid dat bedoeld wordt heet echter 'gariofili' dus
het is onduidelijk waarom de 'r' hier staat.
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v doet altegader wel sieden in dat vorseide reghenwater, ende daer in doet se baden in
eene cupe, aldus, dat si toten navele ende toten lendinen der in sittenmach.Dit doet
dicken, ende alsi sitte in dat bat, dat hare voeten commen huten watere ligghende
yeuwerincx up. Ende coen di dese cruden niet ghecrighen, soe nemt cruden die

ghi gherighen moght ende namelic: plantago, rosebladeren nieu. Ende dat gheeft
hare te drinkene van eenen bloetsteene, die men heet lapis ematites. Desen steen
tempert met roesewater.

Ofte gheeft hare drinken tisanne, ghemaect van denwortelen van plantago ende
van ghersten ende roet corael ghepulvert ende dat ghedronckenmet aqua plantago.

Item: dat saet van der wortelen van tremorsiken van der geluer, dat stremmet
bloet.

Een ander: nemt de wortelen van confelien, de wortelen van quinquenervia,
radices plantago, radices bursa pastoris, ana manum  aceti fortissimi. Dit siedt
overeen, ende hier in net vulle metter hieken ende dat leght vor de wijflichede.

Ende alsoe toter na velen toe, dats seere goet.
Noch een ander: maect een sackelkin van deser langden, eenen vingher groet.

Ende dat vullet met desen pulvere: nemt de wortelen van confelien, wel ghedroe-
ghet, roese bladeren droeghe, caneele, gariofili, ana once . Dit pulvert ende hier-
mede vullet den sac. Ende dat ghesteken [in demoeder endemaket vaste ane eenen]

 altegader] Alles tezamen, geheel en al  cupe] Badkuip  alsi] Lees: zorg ervoor dat als
zij  yeuwerincx] Vlg. Kusche variant van 'iewaer'; ergens?  lapis ematites] Bloedsteen (La-
pis haematitis)  roesewater] Rozenwater, aftreksel van rozenbladeren  tisanne] Gerstenwater
 tremorsiken] Duivelsbeet, blauwe knoop (Scabiosa succisa L.) | van der geluer] Van de gele soort
 confelien] Melisse, citroenkruid. (Melissa officinalis L.) | quinquenervia] Hontsribbe?  ra-
dices] Wortelen van | bursa pastoris] Herderstasje (Capselle Bursa pastoris Much.) | manum] Een
handvol | aceti fortissimi] Van zeer krachtige azijn  overeen] Gezamenlijk | hier in net] Maak
hiermee nat | vulle] Wol | hieken] Schol  Ende alsoe toter na velen toe] En herhaal dit vaak op
deze manier  langden] Lengte  gariofili] Kruidnagel | once] Oud medicinaal gewicht, weegt
bij benadering , gram (Vandewiele : )
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r in de moeder. endemaket uaste ane eenen draet. ende dien
draet laet buten hanghen. ¶ Dits noch hute eenen
anderen boucke ¶ Nemt lapis ematice. wit corael
balaustie. mirre bolus armenicus. puluer uan herts horen

 draken bloet. semen citoniorum. uan desen puluer salmen
stroyen up hare spijse ende drancken. endemen sal dit poeder
doen in pasteiden uan hoenderen ghebacken uan tarwin
blommen. endemet uerschen uisschen commende huter riuieren
ghesoden metten esile. ende dat poeder der up ghestroit. ende

 men sal eten gherstin broot. ende drincken tisanne. ghema-
ect uan (blommen van) wortelen uan wegebree ¶ Een
andere Nemt plantago. barba jouis gherstin mele
dwitte uan eenen eye. dit suldi te gader stoeten. ende dan
doent in een cleen sackin. ende dat stect in de moeder

 ¶Dese sijn oec alle goet ende stremmen seere. ¶ ypoquistidos
¶ athanasia. Diacodion. Diapapauis. Dese stremmen
oec de uloet. Cortex maligranati rosen gallen. eekelb-
laderen. elegentier bramen arnaglossa reghenwater. bolus
armenicus. gummi arabici. herts horne esijl. wit corael. aloe

 acetosa. alle dese uorseide sijn goet geplaestert up den buuc

Vanden witten dat den urauwen comt

DIe boucken uan medicinen spreken
der af. maer sonderlinghe trotula
dwelke es een bouc uan der urauwen heimilicheden. huten

 welken dat es ghetrocken. ende seit aldus dat eenighe urau-
wen sijn die loepen uan den witten. die welke marterie
comt huter moeder. ofte uan haren natuerliken sade. ofte
ettere commende huter moeder. ende dat comt toe ondr-
achtich wiuen. die vulliuich sijn. ende bleec uan varwen

 ghelijc fluma dats te uerstane bleec ende vul limich
Dese es quaet te helpene. nochtan helptmen hem wel
somtijts. ende ghi sult hu pinen hem te helpene. alsoe

 Vanden witten dat den urauwen comt] 'comt' staat op de volgende regel.
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r in demoeder endemaket vaste ane eenen draet ende dien draet laet buten hanghen.
Dits noch hute eenen anderen boucke: nemt lapis ematice, wit corael, balaustie,

mirre, bolus armenicus, pulver van hertshoren, drakenbloet, semen citoniorum.
Van desen pulver sal men stroyen up hare spijse ende drancken. Ende men sal dit

poeder doen in pasteiden van hoenderen, ghebacken van tarwin blommen. Ende
met verschen visschen, commende huter rivieren, ghesoden metten esile ende dat
poeder der up ghestroit. Ende men sal eten gherstin broot ende drincken tisanne,
ghemaect van wortelen van wegebree.

Een andere: nemt plantago, barba jovis, gherstin mele, dwitte van eenen eye.
Dit suldi tegader stoeten ende dan doent in een cleen sackin ende dat stect in de

moeder.
Dese sijn oec alle goet ende stremmen seere: ypoquistidos, athanasia, diacodion,

diapapavis. Dese stremmenoec de vloet: cortexmaligranati, rosen, gallen, eekelbla-
deren, elegentier, bramen, arnaglossa, reghenwater, bolus armenicus, gummi ara-

bici, hertshorne, esijl, wit corael, aloë, acetosa. Alle dese vorseide sijn goet, geplaes-
tert up den buuc.

Van den witten dat den vrauwen comt

Die boucken van medicinen spreken der af, maer sonderlinghe Trotula, dwelke es
een bouc van der vrauwen heimilicheden, huten welken dat es ghetrocken ende seit

aldus: dat eenighe vrauwen sijn, die loepen van denwitten.Diewelkemarterie comt
huter moeder, ofte van haren natuerliken sade, ofte ettere, commende huter moe-
der. Ende dat comt toe ondrachtich wiven, die vullivich sijn, ende bleec van var-
wen, ghelijc fluma. Dats te verstane bleec ende vul limich. Dese es quaet te helpene.
Nochtan helpt men hem wel somtijts ende ghi sult hu pinen hem te helpene. Alsoe

 balaustie] Bloemen van dewilde granaatboom, granaatappel (PunicaGranatumL)  mirre]Mirre
(Commiphora abyssinica Engl.) | bolus armenicus] Medicinale rode aarde; een aardsoort die men in
Armenië vindt en die vroeger als stypticum gebruikt werd | hertshoren] Letterlijk de hoorn van een
hert. Het is ook een stof die voor geneesmiddelen wordt gebruikt, en er bestaat ook een plant met
dezelfde naam. | drakenbloet] Een soort rode hars (van een verscheidenheid aan soorten, voorna-
melijk Daemomorops draco Blume of Dracaena draco L.) | semen citoniorum] Zaad van de water-
scheerling (Cicuta virosa L.)  pasteiden van hoenderen] Een pastei van kip  esile] Azijn?
Vgl. GKS  (xxiir, ): edick; azijn, en de vormen in het MNW: ecid, aisijl.  wegebree] Weeg-
bree (Plantago L.)  barba jovis] Huislook (Sempervivum tectorum L.) | dwitte van eenen eye]
Eiwit  tegader] Samen  ypoquistidos] Niet bekend welke plant dit is | athanasia] Vlg. Ku-
sche een stroperig geneesmiddel van het “Antidotarium Nicolai” | diacodion] Variatie op dyarodon?
Een uit rozenbloedbladeren bestaand geneesmiddel  diapapavis] Geneesmiddel bestaande uit
papaver, slaapbol (Papaver somniferum L.) | vloet] Nl. de overvloedige menstruatie | cortex mali-
granati] Bast van de granaatappelboom (Punica granatum L.) | gallen] Galappels, galnoten (komen
voort uit de eik (Quercus L.)) – gummi arabici] Gom uit Arabië; het ingedikte sap van ver-
schillende Acaciasoorten (vnl. de Acacia sengalensis (Lam.) Roberty)  esijl] Azijn | aloë] Een
van de aloësoorten (vooral Aloe ferox. Mill.) | acetosa] Veldzuring (Rumex Acetosa L.) – ge-
plaestert] Gesmeerd, gelegd  den witten] Nl. witte vloed  heimilicheden] Geheimen |
dat es ghetrocken] Dit is opgetekend  loepen] Vloeien | marterie] Stoffen | comt] Voeg toe:
of  ettere] Etter (er zijn dus drie oorzaken voor witte vloed)  ondrachtich] Onvruchtbaar |
vullivich] Dik, gezet  ghelijc] Net als | limich] Slijmig | quaet] Moeilijk  hu] U (zelf) |
pinen] Inspannen
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v hu hier naer wert gheleert een deel der af. Ende het
sijn oec eenighe wiuen die bi fauten uan natueren sijn
ondrachtich. die welke gheuen hare natuere wit ende ondr-
achtich sijn die. want hare natuere es onghesoden. ende dat

 soe heetmen dwitte. ende wi heetent ettere. want het da-
elt huter cauder leuere in de moedere. daer omme heeten
wijt ettere ¶ Dus sendet natuere ouer die stonden
maer het ne mach niet sijn roet bi fauten uan natuerliker hitten
Dus raet medicine. ende namelic trotula. datmen sal nemen

 heete cruden ende die sieden in wine. ende datmen daer af ma-
ke eenen doem. ende dien doem salmen ontfaen in hare wijflichede
met eener pipen wel bewimpelt met lijnwade ghemaect
aldus. soe dat de moe-
der niet ghequest ne si

 . daer na gheeft hare
trifera magna ghemae-
ct aldus ¶ Recipe apij
dragme  cinamum. gariofili
galanga. spice nardi

 pencedanum acorusmandr-
agora. celtica. rosen. peper
anijsmaratrj. persijn uan
alexander. daucus. jusquiami. mellis quod sufficit.Dits goet ghe-
gheuen ter siecheit uan der maghen mannen ende wiuen. maer

 wacht dat si gheen kint ne draghen. ende gheuet hare met
watere. daer in ghesoden es semen anisij feniculi ¶ Endemen
gheuet oec jeghen de uercaude moeder drinken. met war-
men wine. daer in ghesoden es biuoet dats seere goet kin-
deren die niet moghen slapen. datmen dat temperen met ura-

 uwen melke. ende dat gheue drinken alse groot alse eene her-
witte ¶ Een ander Nemt biuoet. polioen. sauine. satu-
ree saluie confelie. leuessche. dille. Dit siet in water
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v hu hiernaer wert gheleert een deel der af.
Ende het sijn oec eenighe wiven die bi fauten van natueren sijn ondrachtich.

Die welke gheven hare natuere wit ende ondrachtich sijn die, want hare natuere es
onghesoden. Ende dat soe heet men dwitte ende wi heetent ettere: want het daelt

huter cauder levere in de moedere. Daeromme heeten wijt ettere. Dus sendet na-
tuere over die stonden, maer het ne mach niet sijn roet, bi fauten van natuerliker
hitten. Dus raet medicine ende namelic Trotula, dat men sal nemen heete cruden
ende die sieden in wine ende dat men daeraf make eenen doem. Ende dien doem
sal men ontfaen in hare wijflichede, met eener pipen, wel bewimpelt met lijnwade,

ghemaect aldus, soe dat de moeder niet ghequest ne si. Daerna gheeft hare trifera
magna, ghemaect aldus. Recipe: apij, dragme , cinamum, gariofili, galanga, spice
nardi, pencedanum, acorus, mandragora, celtica, rosen, peper, anijs, maratri, per-
sijn van Alexander, daucus, jusquiami, mellis, quod sufficit. Dits goet ghegheven
ter siecheit van der maghen, mannen ende wiven. Maer wacht dat si gheen kint ne

draghen ende ghevet hare met watere, daer in ghesoden es semen anisij feniculi.
Ende men ghevet oec jeghen de vercaude moeder drinken, met warmen wine.

Daer in ghesoden es bivoet, dats seere goet kinderen die niet moghen slapen. Dat
men dat temperen met vrauwenmelke ende dat gheve drinken alse groot alse eene
herwitte.

Een ander: nemt bivoet, polioen, savine, saturee, salvie, confelie, levessche, dille.
Dit siet in water [ende doet hare ontfaen in de martrice. Het sijn oec eenighe]

 Die welke gheven hare natuere wit] Dat zijn de vrouwen die witte vloed hebben en onvruchtbaar
zijn, want hunmenstruatie is ‘ongekookt’.  over] in plaats van  doem] Damp, wasem  pipen]
Pijp, instrument speciaal bedoeld voor het toedienen van medicatie in de vagina | lijnwade] Linnen
 ghequest] Verwond – trifera magna] Een uit drie delen samengestelde geneesmiddel
 apij] Selderie (Apium graveolens L.) | cinamum] Schors van kaneel (Cinnamomum zeylanicum
Breyne) | galanga] Galanga (de wortelstok) (Alpinia officinarum Hance)  pencedanum] Var-
kenskervel (Peudecanum officinale L.) | acorus] Kalmus (Acorus Calamus L.) | mandragora] Alruin-
wortel (Mandragora officinarum L.) | celtica] Een soort valeriaan, geheten Keltisch valeriaan (Valeri-
ana celtica L.) | maratri] Venkelzaad (Foeniculum capillaceum Gil.) – persijn van Alexander]
Een soort peterselie. Over de identificatie is men het niet helemaal eens  daucus] Peen, gele
wortel (Daucus Carota L.) | jusquiami] Bilzekruid (Hyoscyamus niger L.)  wacht] Zorg ervoor
– gheen kint ne draghen] Niet zwanger is  goet] Voeg toe: voor  vrauwenmelke]
Moedermelk | alse groot] Lees: zo veel  herwitte] Erwt  polioen] Polei (Mentha pulegium
L.) | savine] Sevenboom (Sabina officinalis Grcke.) | saturee] Duizendguldenkruid (Erythraea Cen-
taurium Pers.) | salvie] Salie (Salvia officinalis L.) | levessche] Lavas (Levisticum officinale Koch) |
dille] Dille (Anetum graveolens L.)
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r ende doet hare onfaen in de martrice.Het sijn oec eenighe
jonffrauwen. die uethede ebben bi dies ghelike uan fauten
dat si niet ne ebben
hare stonden. alsoe si

 sculdich waren. ende dese
doet alsoe hu uorseit
es omme die stonden te
ghecrighene: ende aldus
soe bliuen si ondrachtich

 : ende het sijn eenighe urauwen dies stonden sijn seere etterich
. ende dese urauwen doen wi sitten up een sackelkin uan polioen
ja dat ghemalen es. ende dien sac soe groet ende soe breet
dat hi comme uan den rugghe beene tote bouen der moeder
. ende alsoe ghebonden eenen dach ende eenen nacht. dat confortert

 seere de moeder

Van den winde diemen ontfaet inde moeder

HEt sijn eenighe winden die
men ontfaet uan onder in de
moeder. de welke winden

 somighe urauwen doet groet wee. ende dan doetse swellen
Dese wiuen doet nutten heete electuarien. alse dianisij
Dyacimini. Diacalamentum. uan elken euen uele ofte elc
alleene.Dese electuarien sijn goet elken mensche die
de maghe ebben uercaut. ende wint ebben in de maghe ofte

 in de moedere. ¶Ofte nemt liinen garen dat raeu si
ende dat stect intwater. daer in ghesoden es conmijn. ende dan du-
wet hute ende dat leght hare up den buuc. ende alsoe ouer
de moeder. ende up de lendinen. alsoe warme alsmen ghed-
oeghen mach ¶ Een ander. Nemtmostaert saet. siet

 dat in eenen pot met watere. ende dien pot bouen wijt
ende stelten up eenen stoel.met eenen gate ghemaect

 :] Dit zijn drie puntjes, in de vorm van een driehoek. Dit teken komt twee keer voor in het hand-
schrift (ook op r), beide keren voor of na 'aldus'. Daarom beschouw ik dit als een dubbele punt.
 ondrachtich] De regel hier deze bevat geen tekst, maar een rode versiering.  Van den winde
diemen ontfaet inde moeder] 'inde moeder' staat op volgende regel.
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r ende doet hare ontfaen in de martrice.
Het sijn oec eenighe jonffrauwen, die vethede ebben. Bi dies ghelike van fauten,

dat si niet ne ebben hare stonden, alsoe si sculdich waren. Ende dese doet alsoe hu
vorseit es, omme die stonden te ghecrighene. Ende aldus soe bliven si ondrachtich.

Ende het sijn eenighe vrauwen, dies stonden sijn seere etterich. Ende dese vrau-
wen doen wi sitten up een sackelkin van polioen, ja dat ghemalen es. Ende dien sac
soe groet ende soe breet, dat hi comme van den rugghebeene tote boven der moe-
der. Ende alsoe ghebonden, eenen dach ende eenen nacht. Dat confortert seere de
moeder.

Van den winde die men ontfaet in de moeder

Het sijn eenighewinden diemen ontfaet, van onder in demoeder. Dewelkewinden
somighe vrauwen doet groet wee ende dan doet se swellen. Dese wiven doet nutten
heete electuarien, alse dianisij, dyacimini, diacalamentum.Van elken even vele, ofte
elc alleene. Dese electuarien sijn goet elken mensche die de maghe ebben vercaut

ende wint ebben in de maghe ofte in de moedere.
Ofte nemt liinen garen, dat raeu si, ende dat stect int water. Daer in ghesoden

es conmijn ende dan duwet hute ende dat leght hare up den buuc ende alsoe over
de moeder ende up de lendinen. Alsoe warme als men ghedoeghen mach.

Een ander: nemt mostaertsaet. Siet dat in eenen pot met watere ende dien pot
bovenwijt ende stelten up eenen stoel,met eenen gate ghemaect [aldus. Ende alsoe]

 Bi dies ghelike van fauten] Lees: Op een zodanig gebrekkige wijze  alsoe si sculdich waren] Zoals
zij behoren te hebben  Ende aldus soe bliven si ondrachtich.] Voor een uitgebreidere, duidelijker
versie vgl. GKS  (xxxir, -): desen wiuen salmen doen ende hulpen als voren staet gheleert
Ende het es menich droech wijf die nemmermeer haer stonden en gecrighen ende aldus bliuen sij
ondrachtich.  rugghebeene] Ruggegraat  ghebonden] Lees: vastgebonden, draag het dan |
eenen] Plaats ervoor: draag het | confortert] Versterkt  winde] Waarschijnlijk wordt hiermee
een opgeblazen gevoel in de baarmoeder bedoeld.  wee] Pijn, ongemak | doet se] Nl. de buik |
nutten] Nuttigen  electuarien] Stroperige geneesmiddelen | dyacimini] Komijn (Dyaciminum
Cuminum Cyminum L.)  goet] Voeg toe: voor  raeu] Onbewerkt  duwet hute] Knijp
het uit (?)  Alsoe warme als men ghedoeghenmach] Zo warm als uit te houden is  pot] Voeg
toe: is  wijt] Groot | stelten up] Zet daarboven op
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v aldus ende alsoe ontfaen den wasem uan onder in de moeder
dat sal uerteeren den wint.
Ende waert soe. dat hare jocte
quame in de moeder. ende dat si

 hare crauwede. soe datter p-
uusten af quamen. die puusten
soude seere sweeren. die suldi
saluen met deser saluen aldus
¶ Salue Nemt eenen suueren

 appele. ende sceltene. dan nemt
olie uan oliuen. (...) was wijn
uan puetaeu. scapijn roete
dit smelt altegader endeming-
het den appele der met. wel

 ghebraden ende wel ghestoeten
Dan doeter toe bolus armenicus. masticus. wieroec. dit
gheminghet alte gader dit siedt up een cleen uier dan
siet dore een cleet ende hier mede soe saluet. daer naere
soe leghter up hijs bladeren ghesoden in wine. ende de

 uorseide salue es goet jegen bescautheit uan viere ofte
uan watere ¶ Een ander salue der toe Recipe de wo-
rtelen uan den lelien een once. spaens wit. dragme  wit
wieroec.mastijc. ana dragme . canpher dragme  versch swinen
smaut. rose wat ana once  hier af maect salue ¶ Item de

 wortele uan der lelien suuert wel. dan sietse in borne
ende dan stampse metten swinen smautte. daer na doeter
dwitte in uan den eye ende rose water. endeminget wel
Dese salue es goet ten vorseit dinghen. ende deser
saluen soe smeeren hem die urauwen uan salernen. hare

 aensichte hande ende kele dore hitte uan der sonnen. ende
dit doet smorgens ende sauons. ende dan wasschet met lau-
wen water af. dit soe haut hare aensichte onbesmet ende
scone. ende suuert alle puusten ane den lichame. ende scoent
¶ seere laserie

 seere laserie] Onderstreept.Woorden onder de laatste regel, buiten de liniëring, aan de rechterzijde
van de pagina.
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v aldus. Ende alsoe ontfaen den wasem van onder in de moeder. Dat sal verteeren
den wint.

Ende waert soe dat hare jocte quame in de moeder ende dat si hare crauwede,
soe datter puusten af quamen. Die puusten soude seere sweeren, die suldi sal-

ven met deser salven, aldus. Salve: nemt eenen suueren appele ende sceltene. Dan
nemt olie van oliven, was, wijn van puetaeu, scapijnroete. Dit smelt altegader ende
minghet den appele der met, wel ghebraden ende wel ghestoeten. Dan doeter toe:
bolus armenicus, masticus, wieroec. Dit gheminghet altegader, dit siedt up een
cleen vier. Dan siet dore een cleet ende hiermede soe salvet. Daernaere soe leghter

up hijsbladeren, ghesoden in wine. Ende de vorseide salve es goet jegen bescautheit
van viere ofte van watere.

Een ander salve der toe, recipe: de wortelen van den lelien een once, spaens wit
dragme , wit wieroec, mastijc ana dragme , canpher dragme , versch swinens-
maut, rosewater ana once . Hieraf maect salve. Item: de wortele van der lelien,

suvert wel. Dan siet se in borne ende dan stamp se metten swinensmautte. Daerna
doeter dwitte in van den eye ende rosewater ende minget wel. Dese salve es goet
ten vorseit dinghen.

Ende deser salven soe smeeren hem die vrauwen van Salernen, hare aensichte,
hande ende kele, dore hitte van der sonnen. Ende dit doet smorgens ende savons.

Ende danwasschetmet lauwenwater af. Dit soe haut hare aensichte onbesmet ende
scone ende suvert alle puusten ane den lichame ende scoent seere laserie.

 verteeren] Verzwakken, doen afnemen  jocte] Jeuk | quame] Lees: voorkomt | crauwede]
Krabte – salven] Besmeren  salven] Zalf | suueren] Waarschijnlijk 'zuur'. Vgl. GKS 
(xxvr, ): sueren. | sceltene] Schil deze  puetaeu] Bepaalde soort wijn, genoemd naar Poitou |
scapijnroete] Schapenvet  masticus] Hars van Mastikboom (Pistacia lentiscus L.)  vier] Vuur |
Dan siet dore een cleet] Giet het kooksel dan af, door een lap  hijsbladeren] Klimop (Hedera
helix L.); vgl. MS D.II. (): folium hedere; leaf of ivy | bescautheit] Een brandwond  wa-
tere] Nl. heet water  spaens wit] Loodwit, loodoxide  wit wieroec] Bepaald soort wierook |
mastijc] Hars van Mastikboom (Pistacia lentiscus L.) | canpher] Kamfer, gewonnen uit een laurier-
achtige boom (Camphora officinalis Nees) – swinensmaut] Varkensvet, reuzel  Hieraf]
Hiervan, hierover  vrauwen van Salernen] Meer informatie over de vergevorderde medische we-
tenschap in het middeleeuwse Salerno, zie de inleiding | aensichte] Gezicht  dore] Lees: met
het oog op  Dit soe haut] Lees: op deze manier blijft  scoent seere laserie] Verbetert de
melaatsheid zeer
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r Vandat maegden wint ontfaen in de moeder

HEt geualt wel onderwilen
dat maegden wint ontfaen
in de moeder. ende die leghet

 som wilen in de rechte side. ende som wilen in de luchter side
waer bi dat si scinen bouen ghescuert ontrint den na-
uele. Ter welker aldus ghedane cuere was ghehaelt
uele uroede meesters ende trotula. ende de meesters seiden
dat si ware ghescuert. ende trotula die hier af twijffelde

 die soe dede dat joncwijf te hare commen. ende si besach de
butse ende tastese wel.Waer bi dat si bekende dat wint
was. ende dat de moeder was gheswollen ende niet ghesc-
uert. ¶ Doen maecte si een badt in eene cupe in welke
cupe waren ghesoden dese cruden ¶ Recipe papple. parita-

 rie. hier in sat si langhe. ende alsi hierin gheseten hadde
doen leide si hare eene plaester uan gherstin mele ghe-
tempert metten sape uan wilden rapen. ende dat leide si hare
up den buuc warme. ende des anderdaghes dede sise
weder baden. ende daer na leide si der up eene plaester

 ende si ghenas uoort sonder sniden. daer bi eist quaet uer-
haest met eenighen dinghen
datmen niet wel seker ne weet wat es

Van dat de moeder up riset ende qualic dalet

NV uerstaet wel
 dat die up risinghe

der moeder. dats eene
siecheit. in de welke siecheit die urauwen scinen steruen
wel na. ende dats bedi dat de moeder up rijset. soe dat de
craye niet doen ne mach hare natuerlic werc. dats dat

 si den asem hutewaert stect ende inwaert haelt. ende si sijn
in onmacht ja groetelic in onmacht. want dicken ghe-

 Vandat maegden wint ontfaen in de moeder] 'de moeder' staat op de volgende regel.  Van dat
de moeder up riset ende qualic dalet] 'ende qualic dalet' staat op de volgende regel.  die] 'die' is
boven de regel erbij geschreven.
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r Van dat maegden wint ontfaen in de moeder

Het gevalt wel onderwilen dat maegden wint ontfaen in de moeder ende die leghet
somwilen in de rechte side ende somwilen in de luchter side. Waerbi dat si scinen
boven ghescuert ontrint den navele. Ter welker aldus ghedane cuere was ghehaelt

vele vroede meesters ende Trotula. Ende de meesters seiden dat si ware ghescuert.
Ende Trotula die hieraf twijffelde, die soe dede dat joncwijf te hare commen ende
si besach de butse ende taste se wel. Waerbi dat si bekende dat wint was, ende dat
de moeder was gheswollen ende niet ghescuert. Doen maecte si een badt in eene
cupe. In welke cupe waren ghesoden dese cruden. Recipe: papple, paritarie. Hier in

sat si langhe. Ende alsi hierin gheseten hadde, doen leide si hare eene plaester van
gherstin mele, ghetempert metten sape van wilden rapen. Ende dat leide si hare up
den buucwarme. Ende des anderdaghes dede sise weder baden ende daerna leide si
der up eene plaester ende si ghenas voort sonder sniden. Daerbi eist quaet verhaest
met eenighen dinghen dat men niet wel seker ne weet wat es.

Van dat de moeder upriset ende qualic dalet

Nu verstaet wel dat die uprisinghe der moeder, dats eene siecheit in de welke sie-
cheit die vrauwen scinen sterven wel na. Ende dats bedi dat demoeder uprijset, soe
dat de craye niet doen ne mach hare natuerlic werc: dats dat si den asem hutewaert
stect ende inwaert haelt. Ende si sijn in onmacht, ja groetelic in onmacht.Want dic-

ken ghe[vallet dat si der af sterven. Ende dit ghevalt dickenweduen endemaegden.]

 gevalt wel] Kan gebeuren | onderwilen] Van tijd tot tijd  scinen] Schijnen, lijken  ghescu-
ert] Gescheurd: een ander ziektebeeld, namelijk een buikbreuk of hernia. | ontrint] Rondom | ghe-
haelt] Lees: gebruikt door  besach de butse] Inspecteerde de kwetsuur | taste se] Onderzocht haar
lichamelijk | bekende] Nam waar  Doen] Toen  papple] Maluwe (Althea officinalis L.) | pari-
tarie] Glaskruid (Paritaria officinalis L.)  leide] Legde | plaester] Pleister  Daerbi] Daarom |
quaet] Slecht | verhaest] Te overhaasten  upriset] Omhoog gaat | qualic] Verkeerd  verstaet]
Begrijp, verneem  scinen sterven wel na] Waaraan de vrouwen blijken te kunnen sterven  de
craye] Het middenrif – den asem hutewaert stect ende inwaert haelt] De adem naar buiten
uitstoot, en naar binnen inhaleert  in onmacht] Bezwijming (in staat van bewusteloosheid) |
groetelic] Zeer
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v uallet dat si der af steruen. ende dit gheualt dicken
weduen endemaegden. want het ghesciet hem dicken
dat hem gebrect hare stonden. die si sculdich sijn te ebben
uan natueren te haren tiden. die welke faute hem lie-

 den toe sent dese sware siecheit. ofte het comt bi ue-
ninden humoren die uergadert sijn in de moeder. ofte
uan haren vortighen sade. dwelke si bereet waren
te stortene hadden si des mans hulpe. ende dit gheualt
meest in maegden ende in weduen. die hem hoeden uan

 mans gheselscap. alsi faute hebben uan haren stonden
ofte gheueninde humoren. die uerrotten hare saet. daer
de moeder af uervult es. uan den welken risene doen
die uerwallende ydelheit uan der moeder. ende aldus stect
si hare up. soe dat die craye es ghedwonghen. dat die

 mensche te gheenen ademe ne mach commen. want de lichte
leuere ne mach gheenen wint halen no hute steken. ende dit
esmen sculdich te ontsiene in de weduen. die hare stonden
uerliesen uortijt uan natueren. ende in maegden. dwelke
hu es gheleert kennen int capiteel der stonden uorseit

 Want waer ghebrec es uor den tijt daer heeftmen pine
onder den nauele. in de lendinen ende in de dien. ende daer
omme ne ghelijct dese saken niet den anderen onmacht
maer si es uele ureeseliker. ja dat si uallen ende crempen
te hoepe. soe dat hem die buuc comt up de die soe uaste

 datmense niet can sceeden. ende aldus sijn si doot ofte in
twijffelen uan der doot:Want galienus seit datmen
hare lieder adem moet wachten met eenre plumen
Nu soe ebbe ic gheseit wanen dese siecheit comt. ende
ic ne dar niet meer segghen uan ureesen datmenmy

 mach uloucken. ende ic late dat. ende ic gae uoert ter cue-
ren aldus jeghen die uprisinghe. uan der moeder ¶ Eerst
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v vallet dat si der af sterven. Ende dit ghevalt dicken weduen ende maegden. Want
het ghesciet hem dicken dat hem gebrect hare stonden, die si sculdich sijn te ebben
van natueren te haren tiden, die welke faute hem lieden toe sent dese sware siecheit.
Ofte het comt bi veninden humoren, die vergadert sijn in de moeder. Ofte van

haren vortighen sade, dwelke si bereet waren te stortene, hadden si desmans hulpe.
Ende dit ghevalt meest in maegden ende in weduen, die hem hoeden van mans
gheselscap. Alsi faute hebben van haren stonden ofte gheveninde humoren, die
verrotten hare saet daer de moeder af vervult es. Van den welken risene doen die
verwallende ydelheit van der moeder ende aldus stect si hare up, soe dat die craye

es ghedwonghen, dat die mensche te gheenen ademe ne mach commen. Want de
lichte levere ne mach gheenen wint halen no hute steken. Ende dit es men sculdich
te ontsiene in de weduen, die hare stonden verliesen vortijt van natueren. Ende
in maegden, dwelke hu es gheleert kennen int capiteel der stonden vorseit. Want
waer ghebrec es vor den tijt, daer heeft men pine onder den navele, in de lendinen

ende in de dien. Ende daeromme ne ghelijct dese saken niet den anderen onmacht
maer si es vele vreeseliker, ja dat si vallen ende crempen te hoepe. Soe dat hem die
buuc comt up de die, soe vaste dat men se niet can sceeden. Ende aldus sijn si doot.
Ofte in twijffelen van der doot, want Galienus seit dat men hare lieder adem moet
wachten met eenre plumen. Nu soe ebbe ic gheseit wanen dese siecheit comt. Ende

ic ne dar niet meer segghen van vreesen dat men my mach vloucken ende ic late
dat. Ende ic gae voert ter cueren aldus, jeghen die uprisinghe van der moeder.

Eerst [soe bint de dien vaste toemet eenen cordekine, boven den knien, soe dat]

 ghesciet] Gebeurt  veninden] Giftige | vergadert] Verzameld  vortighen] Rottende | stor-
tene] Uit te werpen, af te scheiden  hoeden] Behouden, af houden  faute] Gebrek  risene]
Nl. het stijgen van de baarmoeder | doen] Wordt veroorzaakt door  verwallende ydelheit] Ver-
hittende leegte | stect si hare up] Stijgt  ghedwonghen] In elkaar gedrukt – de lichte
levere] Hetzelfde als 'craye'? Vgl. GKS  (xxir, ): die craye.  gheenen wint halen no hute ste-
ken] Geen adem inhaleren, noch uitstoten – dit es men sculdich te ontsiene] Dit behoort men
te vrezen  vortijt van natueren] Vroeger dan wat natuurlijk is  dwelke] Nl. de problemen |
capiteel]Hoofdstuk  ghebrec es vor den tijt] Nl. het ontbreken vanmenstruatie voordat dit volgens
de natuur zo hoort  diën] Dijen | onmacht] Bezwijming, Vgl. GKS  (xxir, ): onghemaken.
 vallen] Flauwvallen | crempen te hoepe] Helemaal ineen zakken van de buikpijn – Soe
dat hem die buuc comt up de die, soe vaste dat men se niet can sceeden] Zodat de baarmoeder in
de buik op dezelfde hoogte komt als de dijen, en zo vast zit dat men ze niet kan scheiden. (Onzeker)
 hare lieder adem] De vrouw haar adem  wachten] Opmerken, afwachten | plumen] Veer |
wanen] Waardoor, van waar  dar] Durf | vloucken] Vervloeken – ic late dat] Ik laat dat
na
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r soe bint de dien uaste toe met eenen cordekine bouen
den knien. soe dat hare een deel wee doet. bi der welker
seerheden die moeder sal dalen ende oec wriuet uaste. de
plante uan haren uoeten ende uan haren handen met saute. ende

 met esile te gader gheminghet. ende doetse niesen. met elli-
borum album wel ghepuluert ende dat gheblasen in de nese.
Ofte met bustelen die ghi haer sult steken in de nese ofte
met anderen dinghen. endemaect oec stanc uor haren nese
met roke uan wassine kerssen. ende dan maect onder voor

 de moeder roec. die wel rieket. alse mirre. lipdanum. meisce-
liaet: ofte maect hare dese plaest ¶ Nemt. louessche. die
stampt ende siedt in water. dan puert hute dat water. ende
stoetse met swinen smautte uersch. ende dat ghebonden up
den nauele warme. ende commet uan dat si hare stonden heeft

 uerloren. ofte uan gheueninden humoren. dan pijnt hu omme
hare stonden te ghecrighene alsoet uorseit es Ende commet
alsoe dat si niet ne mach gheluesen hare saet. alst dicken
gheualt in maegden ende in weduen: soe nemt sal gemme
smaut uan ghelase. dat puluert endemingelet in water daer

 in soe net cautoen. ende dat stect in de moeder. dat salmen
der in laten. ende dat sal een deelkin biten ende smerten. bi der
welker smerttinghe si scieten haer saet. ende eist eene we-
due soe ketelet hare metten vingheren uan onder. daer
mede salsi werden uerloest uan den sade. ende tsaet sal voert-

 commen der met

Van der dalingen der natuerliker moeder

HEt gheualt menich waerf dat de
moeder daelt. ende comt in anderen steden
dan daer si behoort ende es ghedaelt dat

 comt bi den senuwen. daer si bi hanghet die sijn uerlanget
ofte het comt bedi dat de moeder uervult es van humoren. ende

 niet] Na dit woord volgt een klein vierkantje, vermoedelijk zonder speciale betekenis.  Van
der dalingen der natuerliker moeder] 'moeder' staat op volgende regel.
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r soe bint de dien vaste toe met eenen cordekine, boven den knien, soe dat hare
een deel wee doet, bi der welker seerheden die moeder sal dalen. Ende oec wrivet
vaste de plante van haren voeten ende van haren handen met saute ende met esile
tegader gheminghet ende doet se niesen met elliborum albumwel ghepulvert ende

dat gheblasen in de nese. Ofte met bustelen, die ghi haer sult steken in de nese
ofte met anderen dinghen. Ende maect oec stanc vor haren nese met roke van
wassine kerssen ende dan maect onder voor de moeder roec die wel rieket, alse
mirre, lipdanum, meisceliaet.

Ofte maect hare dese plaester: nemt lovessche, die stampt ende siedt in water.
Dan puert hute dat water ende stoet se met swinensmautte versch ende dat ghe-

bonden up den navele warme.
Ende commet van dat si hare stonden heeft verloren, ofte van gheveninden hu-

moren, dan pijnt hu omme hare stonden te ghecrighene alsoet vorseit es.
Ende commet alsoe dat si niet ne mach gheloesen hare saet, alst dicken ghevalt

in maegden ende in weduen. Soe nemt sal gemme, smaut van ghelase. Dat pulvert
ende mingelet in water, daer in soe net cautoen ende dat stect in de moeder. Dat
sal men der in laten ende dat sal een deelkin biten ende smerten. Bi der welker
smerttinghe si scieten haer saet. Ende eist eene wedue, soe ketelet hare metten
vingheren van onder. Daermede sal si werden verloest van den sade ende tsaet sal

voertcommen der met.

Van der dalingen der natuerliker moeder

Het ghevalt menichwaerf dat de moeder daelt ende comt in anderen steden dan
daer si behoort. Ende es ghedaelt, dat comt bi den senuwen, daer si bi hanghet,
die sijn verlanget. Ofte het comt bedi dat de moeder vervult es van humoren. Ende

 cordekine] Bindtouwtje  een deel wee] Een beetje pijn – wrivet vaste] Wrijf in  plante]
Palm  elliborum album] Wit nieskruid (Polygonatum officinale Moench)  bustelen] Haren?
 wassine kerssen] Wassen kaarsen | wel rieket] Lekker ruikt  lipdanum] Het klierenhars van
de Cistus villosus L. subsp. creticus (L.) Boiss. en andere Cistussoorten? | meisceliaet] Betekenis is
onduidelijk  lovessche] Lavas (Levisticum officinale Koch)  puert hute] Trek uit  pijnt
hu] Spant u zichzelf in  sal gemme] Steenzout | smaut van ghelase] Vet van een onbekend dier
 mingelet] Meng het | daer in soe net cautoen] Daar doopt u katoen in  een deelkin biten
ende smerten] Een beetje bijten en pijn doen  smerttinghe] Pijn; hiermee wordt een zaadlozing
opgewekt | scieten haer saet] Nl. een zaadlozing  dalingen] Het dalen, maar het kan ook rijzen
betekenen  menichwaerf] Dikwijls  es] Nl. de baarmoeder – daer si bi hanghet, die
sijn verlanget] [de zenuwen] waar de baarmoeder aan hangt, die verlengd zijn
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v dats bedi dat si niet ne heeft hare stonden in haren
rechten tijt. dan daelt si bi der swaerheden. dan gaet
si ligghen te eender siden waert. ende si daelt onder tiden
soe seere dat si buten hanghet ja buten der wijflicheden

 ende dit soe kennet ende keeret bi der seerheden. diemen he-
uet onder den nauele. want daer leit de moeder. ende dat
comt uan uercautheden. alse eene urauwe langhe sit up
eenen cauden steen. ofte baet in caut water. ofte bi te uele wa-
ters te drinkene. dan daelt de moeder ende gaet hute

 : Ende ware si ghesoncken huter steden bi humoren die heet
sijn dat kentmen aldus.Die ebben stecten ende hitten
bouen de moeder uan der welker hitten es ontstelt die
moeder. ende curts in dien tijt uan den stonden soe sturten si
een lettel: ende de urauwe heeft eene gelue ghedane ¶ Ende

 eist uan cauden humoren soe hebben si crempinge ouer al
haer lijf caude ende swaerweghende de moeder. ende desen
curts comt uan flunen: Ende eist dat si hare stonden heeft
te harer rechter tijt. dat salse selue wel seggen. ende es
dan de moeder uelanct. dat comt. bi dat de senuwen

 uerlanct sijn. daer de moeder bi daelde. ¶ Nu hoort
uan der medicinen in deser manierenMen sal de
moeder eerst prepareren met oximelle. ende der na purgieren
met theodoricon enperiston. ofte met benedicta laxatiua
Dese doen ter cameren gaen. ende doen sceeden de humoren

 die der moeder contrarie sijn. ende upden derden dach soe
maect hare eene stoue uan desen cruden ¶ Recipe calamentum
origanum. lauendula. sponsa solis siluie. ruta kersse confelie
men sal dese cruden uorseit sieden in borne. ende in wine ende
daer af maken eene droeghe stoue ende die cruden salmen

 sieden in eenen pot. ende dan doen uoert ghelijc dat droege
stouen heeschen. ende doetse sitten (der) in eene cupe wel
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v dats bedi, dat si niet ne heeft hare stonden in haren rechten tijt. Dan daelt si bi der
swaerheden, dan gaet si ligghen te eender siden waert ende si daelt ondertiden soe
seere dat si buten hanghet, ja buten der wijflicheden.

Ende dit soe kennet ende keeret bi der seerheden die men hevet onder den
navele, want daer leit demoeder. Ende dat comt van vercautheden, alse eene vrauwe

langhe sit up eenen cauden steen, ofte baet in caut water, ofte bi te vele waters te
drinkene. Dan daelt de moeder ende gaet hute.

Ende ware si ghesoncken huter steden bi humoren die heet sijn, dat kent men
aldus: die ebben stecten ende hitten boven de moeder, van der welker hitten es

ontstelt die moeder ende curts in dien tijt van den stonden, soe sturten si een lettel.
Ende de vrauwe heeft eene gelue ghedane.

Ende eist van cauden humoren, soe hebben si crempinge overal, haer lijf caude
ende swaerweghende de moeder. Ende desen curts comt van flunen. Ende eist dat
si hare stonden heeft te harer rechter tijt, dat sal se selve wel seggen. Ende es dan

de moeder verlanct, dat comt bi dat de senuwen verlanct sijn, daer de moeder bi
daelde.

Nu hoort van der medicinen in deser manieren. Men sal de moeder eerst pre-
pareren met oximelle ende der na purgieren met theodoricon enperiston, ofte met
benedicta laxativa. Dese doen ter cameren gaen ende doen sceeden de humoren

die der moeder contrarie sijn. Ende up den derden dach soe maect hare eene stove
van desen cruden:

Recipe: calamentum, origanum, lavendula, sponsa solis, silvie, ruta, kersse, con-
felie. Men sal dese cruden, vorseit, sieden in borne ende in wine. Ende daeraf ma-
ken eene droeghe stove ende die cruden sal men sieden in eenen pot. Ende dan

doen voert, ghelijc dat droege stoven heeschen ende doet se sitten in eene cupe wel

 in haren rechten tijt] In de voor haar juiste periode, nl. de maandelijkse cyclus  swaerheden]
(onaangename) zwaarheid | te eender siden waert] In de richting van een bepaalde zijde | onderti-
den] Van tijd tot tijd  kennet ende keeret] Herkent en verklaart men | seerheden] Ongemak,
pijn  leit] Ligt  hute] Weg van haar natuurlijke plek – es ontstelt] In de war is geraakt
 curts] Koorts, nl. van de hitte in de baarmoeder | soe] Lees: heeft als gevolg dat | sturten] Storten,
nl. demenstruatie  ghedane] Voorkomen  flunen] Variant van fluma; slijm, één van de vier li-
chaamsvochten in het lichaam?  verlanct] Verlengd  in desermanieren] Op de volgendewijze
 oximelle] Azijn-honingdrank | purgieren] Reinigen, genezen | theodoricon enperiston] Vlg. Ku-
sche deel van stroperig geneesmiddel, ‘Antidotarium Nicolai’.  benedicta laxativa] Loslijvig ma-
kend nagelkruid, benediktenkruid (Geum urbanum L.) | ter cameren gaen] 'naar de wc gaan', laxeren
| sceeden] Afscheiden  contrarie] Kwalijk, vijandig | stove] Heet bad  origanum] Wilde
Marjolein (Origanum vulgare L.) | lavendula] Vreemde lavendel (Lavandula stoechas L.) | sponsa so-
lis] Deze naam werd aan verschillende planten gegeven. Wellicht cichorei (Chicorium intybus L.) |
silvie] Salie (Salvia officinalis L.) | ruta] Ruit, wijnruit (Ruta graveolens L.)  stove] Heet bad
– Ende dan doen voert, ghelijc dat droege stoven heeschen] En ga hierbij te werk zoals dat hoort
bij een droge ‘sauna’; een droog, heet bad
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r omme hanghen. ende ten huut gane gheeft hare metridatum
¶ ende commet uan cauden humoren soe digereret met oxisacum. ende
dan purgieret met electuarium de succo rosarum. ende up den
derden dach soe maect een badt uan cauden cruden. ende

 ten hute gane gheeft hare. rubea trociscata. ende eist dat
si te seere daelt. soe smeert dine handen met olien uan oliuen
ende stectse weder in. ende doet alsoe hu heeft uorleert trotula
. ende eist dat si daelt bi lettinghen uan haren stonden. soe doet
alst uorleert es. ende in alle porringen uan der moeder soe

 eist goet datmen de urauwe doet niesen ¶ Een goet
exprement omme de moeder te harer steden te bringene
¶ Nemt gheberrenden herts horen ghepuluert folia lauri ana
once  et dragme  dit minget te samen ende gheuet drinken met wine
dit doet de moeder weder keeren te harer steden Ende

 heeft si eene maniere uan torsioene. ofte dat si qualic vrine
mach maken. ende dat si groete rommelinge hebben in den
buuc. dan suldi hare dit gheuen drinken in poeder.
¶ Recipe apij. fenigreci ana dragme  fiat puluis. dit doet sieden
in wine. ofte gheuet hare drinken sonder sieden ¶ Een

 ander. Nemt agaricus. wegebree saet ana once  fiat puluis
ende dit gheeft hare drinken met wine endemet seeme ghe-
soden. dit doet tote ghi gheene siecheit ne gheuoelt

Van onghetempertheit der moeder

HEt gheualt wel dat de moeder
 in de moeder werden onghetem-

pert soe dat die urauwen gheuoelen
groete hitte ende berringhe. die salmen cuereren aldus
¶ Recipe gans smaut dragme  mel. cere ana dragme  olie uan oliuen
once  dwitte van tween eyen urauwen melc. dit minget

 ] Onzeker over dit teken. Waarschijnlijk een cijfer, gezien de positie ten opzichte van 'dragme'.
Zie ook f. r  en f. r .  Van onghetempertheit der moeder] 'moeder' staat op de volgende
regel.
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r omme hanghen. Ende ten huut gane gheeft hare metridatum.
Ende commet van cauden humoren, soe digereret met oxisacum. Ende dan pur-

gieret met electuarium de succo rosarum. Ende up den derden dach, soemaect een
badt van cauden cruden. Ende ten hute gane, gheeft hare rubea trociscata. Ende eist

dat si te seere daelt, soe smeert dine handen met olien van oliven ende stect se we-
der in. Ende doet alsoe hu heeft vorleert Trotula. Ende eist dat si daelt bi lettinghen
van haren stonden, soe doet alst vorleert es. Ende in alle porringen van dermoeder,
soe eist goet dat men de vrauwe doet niesen

Een goet exprement omme de moeder te harer steden te bringene: nemt ghe-
berrenden hertshoren, ghepulvert folia lauri, ana once  et dragme . Dit minget te

samen ende ghevet drinken met wine. Dit doet de moeder weder keeren te harer
steden.

Ende heeft si eene maniere van torsioene, ofte dat si qualic urine mach maken
ende dat si groete rommelinge hebben in den buuc, dan suldi hare dit gheven drin-

ken in poeder:
Recipe: apij, fenigreci ana dragme . Fiat pulvis. Dit doet sieden in wine, ofte

ghevet hare drinken sonder sieden.
Een ander: nemt agaricus, wegebree saet ana once . Fiat pulvis. Ende dit gheeft

hare drinkenmet wine endemet seeme ghesoden. Dit doet tote ghi gheene siecheit
ne ghevoelt.

Van onghetempertheit der moeder

Het ghevalt wel dat de moeder in de moeder werden onghetempert soe dat die
vrauwen ghevoelen groete hitte ende berringhe. Die sal men cuereren aldus:

Recipe: ganssmaut dragme , mel cere ana dragme , olie van oliven once ,
dwitte van tween eyen, vrauwenmelc. Ditminget [tegader ghelic eener salven ende]

 metridatum] Een medicijn, onduidelijk welke. Vlg. Kusche deel van stroperig geneesmiddel, ‘Anti-
dotarium Nicolai’.  digereret] Verteer het | oxisacum] Een bepaalde siroop, bereid met azijn, gra-
naatappel en suiker  electuarium de succo rosarum] Stroperig geneesmiddel van het sap van rozen
 rubea trociscata] Een pil, gemaakt van kleefkruid (Galium aparine L.)  vorleert] Geleerd (van) |
lettinghen] Oponthoud, afwezigheid  porringen] Opkomst van een ziekte  exprement] Proef
 folia lauri] Laurierbladeren (Laurus nobilis L.)  maniere] Soort | torsioene] Krampen | qua-
lic urine mach maken] Moeilijk kan plassen  rommelinge] Lawaai, gerommel  fenigreci]
Fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella foenum graecum L.)  agaricus] Lorkenzwam (Po-
lyporus officinalis)  ongehetempertheit] Onstuimigheid  cuereren] Behandelen, genezen
 ganssmaut] Ganzenvet | mel cere] Honingwas
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v te gader ghelic eener saluen. ende dat stect hare in de
moeder ghemaect uan eene pessarium. ende ic ne dar niet
meer scriuen omme de blame uan den urauwen

Van apostemen in der urauwen wijflichede

 NV uerstaet dat
onderwilen com-
men. apostemen
ende swellinghen in diuersche urauwen. ende es die mar-
terie colera commende uan der gallen. dan heeft si curt-

 sen ende canckeren. ende eist commen uan caude humoren. soe sijn
die apostemen hart ende gheswollen. ende dat wijf gheu-
oelt swaerhede in de rebben ende in de hancken. ende onder-
wilen wassen si uan winden. ende oec uan slagen. ofte uan
ghebreke uan menstruum. ende eist dat sake dat si wassen

 in dat bachtendeel ofte in dat vorste deel uan der ma-
rtricen. men gheuoelt sweeringhe in de moeder ofte
der ontrint. ende daer af comt stranguriam. ende eist dat
sake dat si wast inden mont der martricen. men gheuoe-
lt sweeringhe in de moeder ontrint den nauele ende in de

 nieren. ende es die aposteme in dat achterste deel uan der
martricen: men gheuoelt sweeringhe in den rugghe. ende
si heuet uasten lichame. ende commet uan bloede ofte uan co-
lera soe heftmen einparliken curts ende groeten dorst. ende
eist uan hitten soe eist goet datmen die wijflichede salue

 ende datmen dat bloet hute trecke met latene ter aderen
sofena.Want te hant dat trecket tbloet hute waert
ende het benemt menstruum. daer omme soe nemtment be-
neden. ende es dat wijf staerc soe doetse laten II waerf sd-
aghes. daer na doet hare nemen water dat hitte uerslaet

 alse aquamorelle. endemaect oec eene plaester die swellinge

 pessarium] Er zijn veel varianten van dit woord te vinden in de tekst (pessaric, pessaris, pessaris).
Dit is de meest voorkomende variant, die ik heb gekozen te gebruiken bij een afkorting.  Van
apostemen in der urauwen wijflichede] 'en wijflichede' staat op de volgende regel.  aposteme]
Boven de 'e' is een krul te zien. Dit is volgens mij geen afkortingsteken.
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v tegader ghelic eener salven ende dat stect hare in de moeder, ghemaect van eene
pessarium. Ende ic ne dar niet meer scriven omme de blame van den vrauwen.

Van apostemen in der vrauwen wijflichede

Nu verstaet dat onderwilen commen apostemen ende swellinghen in diversche
vrauwen. Ende es die marterie colera, commende van der gallen, dan heeft si curt-

sen ende canckeren.
Ende eist commen van caude humoren, soe sijn die apostemen hart ende ghes-

wollen ende dat wijf ghevoelt swaerhede in de rebben ende in de hancken. Ende
onderwilen wassen si van winden ende oec van slagen, ofte van ghebreke vanmen-

struum. Ende eist dat sake dat si wassen in dat bachtendeel ofte in dat vorste deel
van der martricen, men ghevoelt sweeringhe in de moeder ofte der ontrint. Ende
daeraf comt stranguriam. Ende eist dat sake dat si wast in den mont der martricen,
men ghevoelt sweeringhe in de moeder ontrint den navele ende in de nieren. Ende
es die aposteme in dat achterste deel van der martricen, men ghevoelt sweeringhe

in den rugghe ende si hevet vasten lichame. Ende commet van bloede ofte van co-
lera, soe heft men einparliken curts ende groeten dorst.

Ende eist van hitten, soe eist goet datmen diewijflichede salve, ende datmen dat
bloet hute trecke met latene ter aderen sofena. Want te hant, dat trecket tbloet hute
waert ende het benemt menstruum. Daeromme soe nemt ment beneden. Ende es

dat wijf staerc, soe doet se laten tweewaerf sdaghes. Daerna doet hare nemenwater,
dat hitte verslaet, alse aqua morelle. Ende maect oec eene plaester die swellinge

 ghelic] Totdat het lijkt op  pessarium] Vaginale zetpil; een prop katoen (of eenzelfde soort mate-
riaal) die ofwel gedoopt is in, ofwel gevuld is met eenmedicijn, en dan in de vagina wordt ingebracht |
blame] Schande  apostemen] Gezwellen  canckeren] Invreten van zweren  rebben]
Ribben | hancken] Heupen  wassen] Aanwassen, (doen) toenemen | si] Nl. de baarmoeder |
slagen] Verstopping? – menstruum] De (maandelijkse) menstruatie  bachtendeel] Achter-
ste gedeelte  stranguriam] Een loze aandrang tot urineren  si hevet vasten lichame] Lees:
zij heeft last van verstopping (van de darmen)  einparliken] Aanhoudende  eist] Nl. de
zwelling  ter aderen sofena] Een grote, oppervlakkige ader, lopend door het hele been, waaronder
ook door de voetholte | Want te hant, dat] Wanneer men aderlaat in de hand, dan  nemt ment]
Nl. het bloed door middel van aderlaten | beneden] Voeg toe: in het lichaam   waerf sdaghes]
Tweemaal per dag | nemen] Tot zich nemen  verslaet] Verdrijft, geneest | aqua morelle] Water
met morellen; zwarte nachtschade (Solanum nigrum L.), zure kers (Prunus Cerasus L.) of wolfskers
(Atropa bella-donna L.)
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r doet ghesitten ende natuere confortert. alse porceleine ofte
des ghelike. daer na leghter up rapende dinghen alse
lijnsaet met boteren ghestampt ende ghesoden. ofte des ghelike
ende daer af maect pessarium ¶ Pauwelus leert ons

 maken een pessarium ter hartheden uan der martricen. ende
ter uerkeertheden ende ter swellinghen huten lichame ¶ Recipe
medulle vituli. exungia gallus. ana once IIII herts horne
dragme  adupis ancerini et gallini ana dragme  ysopi crocus
ana once  dese stoet ende tempert met urauwen melcke ende

 met olien uan rosen endemaecter af pessarium. ende es de mo-
eder der apostemen caut. ende uan (groeten) groeuen humoren. soe ma-
ect dan eene pessarium. die ripen doet. ende dan baet dicken
ende orbort die plaesteren die uorseit sijn ¶Die dyeten
sijn sculdich te wesene subtijl. soe dat de groethede der

 humoren werde ghedwongen. ende pijnt hu dat te seere
soe leghter up wat dat rijpt ende dat tuel morwe make
. soe dat die sweeringhe hute uliegenmach. ende eist dat
die aposteme hute brect. ende dan bloet inwaert in de
blase:Dan salmen drincken gheitin melc ofte esels

 melc. endemaect eene pessarium uan engoene. ende stectse hare
uan ondere in de moedere

Van zweeringhen ende uan wonden inde moeder

DIe martrice wert somden-
tijt ghequest uan der

 medicinen die te scerp was. ende onderwilen dat
haer de urucht baert eer tijt. dwelke men bekent bi der
uervultheden diere hute loept. ende bi der prekelinghe
der martricen. ende sijnt in de wonde uan vulheden ende uan
bitingen der aderen. soe stinct dat ettere. datter hute

 comt es swart. daer toe salmen doen dat de ettere suuert

 exungia] Onzeker over de juiste oplossing afkorting.  once] Onzeker over de betekenis van dit
teken. Het is waarschijnlijk een maat of gewicht, gezien de plek in de zin.  (groeten)] Met rood
doorgestreept. | groeuen] Boven de regel geschreven.  Van zweeringhen ende uan wonden inde
moeder] 'inde moeder' staat op de volgende regel.  scerp] De 'r' staat boven de regel geschreven.
 dat] Boven de regel geschreven.
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r doet ghesitten ende natuere confortert, alse porceleine ofte des ghelike. Daerna
leghter up rapende dinghen alse lijnsaet met boteren ghestampt ende ghesoden,
ofte des ghelike, ende daeraf maect pessarium.

Pauwelus leert ons maken een pessarium ter hartheden van der martricen ende
ter verkeertheden ende ter swellinghen huten lichame. Recipe: medulle vituli, ex-

ungia, gallus ana once , hertshorne dragme, adupis ancerini et gallini ana dragme
, ysopi, crocus ana once . Dese stoet ende tempert met vrauwenmelcke ende met
olien van rosen. Ende maecter af pessarium.

Ende es de moeder der apostemen caut ende van groeven humoren, soe maect
dan eene pessarium, die ripen doet. Ende dan baet dicken ende orbort die plaeste-

ren die vorseit sijn. Die dyeten sijn sculdich te wesene subtijl, soe dat de groethede
der humoren werde ghedwongen. Ende pijnt hu dat te seere, soe leghter up wat
dat rijpt ende dat tvel morwe make, soe dat die sweeringhe hute vliegen mach.
Ende eist dat die aposteme hute brect ende dan bloet inwaert in de blase, dan sal

men drincken gheitinmelc ofte eselsmelc. Endemaect eene pessarium van engoene
ende stectse hare van ondere in de moedere.

Van zweeringhen ende van wonden in de moeder

Die martrice wert somdentijt ghequest van der medicinen die te scerp was ende
onderwilen dat haer de vrucht baert eertijt. Dwelkemenbekent bi der vervultheden

diere hute loept ende bi der prekelinghe der martricen. Ende sijnt in de wonde van
vulheden ende van bitingen der aderen, soe stinct dat ettere, datter hute comt es
swart. Daertoe sal men doen dat dat ettere suvert [ende de sweeringhe sacht, alse]

 ghesitten] Bedaren | natuere confortert] Het lichamelijk gestel versterkt | porceleine] Moeskruid
of postelein (Portulaca oleracea L.)  rapende] Herstellende | lijnsaet] Lijnzaad, vlaszaad (Li-
num usitatissimum L.)  Pauwelus] Dit is een verwijzing naar Paulus van Aegina, een Griekse
geneesheer | ter hartheden] Tegen (onaangename) hardheid  ter verkeertheden] Tegen een ver-
keerde ligging | ter swellinghen huten] Tegen zwelling aan de buitenkant van het | medulle vituli]
Kalfsmerg – exungia] Vet, smeer  gallus] Galnoten | adupis ancerini et gallini] Vet van
ganzen en kippen  ysopi] Hyssop (Hyssopus officinalis L.) | crocus] Crocus (Crocus vernus All.)
 de moeder] Kern, oorsprong | groeven] Doorborende?  ripen] Rijpen | baet dicken] Ga vaak
in bad | orbort] Gebruik  dyeten] Voedselvoorschriften | subtijl] Lees: licht verteerbaar | groet-
hede] Hoeveelheid  ghedwongen] Beheerst, teruggedrongen | pijnt] Hindert, pijnigt  dat
tvel morwe make] Dat wat het vel week maakt | hute vliegen mach] Lees: verdwijnt  hute brect]
Eruit barst, bedwongen wordt | inwaert] Binnen komt  engoene] Ui (Allium Cepa L.)  som-
dentijt] Soms | sceep] Verschrijving voor scerp; scherp? | ende] Lees: en ten tweede  de vrucht
baert eertijt] Bedoeld wordt een miskraam | bekent] Herkent (nl. de symptomen van een gekwetste
baarmoeder) | vervultheden] Vuiligheid  prekelinghe] Steken, prikkelingen – sijnt in de
wonde van vulheden ende van bitingen der aderen] Is er in de wond sprake van vuiligheid en (snij-
dende) kramp in de aderen  doen dat] Lees: er iets tegen doen, dat wat
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v ende de sweeringhe sacht. alse dat sap uan morellen. arn-
aglossa olie uan rosen. dwitte uan den eye urauwen
melc. gheminghet metten sape uan porceleinen. ende die dy-
eten moeten sijn caut. ende baden in water daer in ghesoden

 es mirtus. venigriec. galla. ende dies ghelike. ende sijn
die aderen ghevult. soe gheeft sanguis draconis ofte bolus
thus ofte des ghelike ¶ Ten seluen es goet acacia
met licio. ghelijc pessarius uan onder in ghedaen

Vander hartheden dermoeder

 IEghen die harthede der moeder ¶ Recipe canp-
hora litargirum. baccaris lauri dat witte van den eye
daer af maect eene pessarium ende stect uan onderin. ¶ Galienus
die seit dat puluer uan venigriec. metten bloede uan der
gans. ende daer af gemaect een pessarium. dat ghesteken uan

 onder in de moeder

Van der borst zweere te weder slane

VErstaet dat dat sweeringhe uan der
urauwen borsten die comt uan der
melc die salmen aldus ghenesen ¶ Recipe

 tempert leem met asile. ende daer af maect eene plaester
ende leght die plaester der up. dat uerslaet die swee-
ringhe ende doetse ghesitten: maer men moetse eerst
dwaen met warmen water. ende haudense altoes ghedect
warme. met scone cleederen

 Van apostemen ane der urauwen borsten

DIe apostemen ane der
urauwen borsten. alsoe
men vint ane somighen. Hier toe maken wi eene ripinge

 Van der borst zweere te weder slane] 'slane' staat op de volgende regel.  Van apostemen ane
der urauwen borsten] 'auwen borsten' staat op de volgende regel.
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v ende de sweeringhe sacht, alse dat sap van morellen, arnaglossa, olie van rosen,
dwitte van den eye, vrauwenmelc, gheminghet metten sape van porceleinen. Ende
die dyeten moeten sijn caut. Ende baden in water, daer in ghesoden es mirtus,
venigriec, galla ende dies ghelike. Ende sijn die aderen ghevult, soe gheeft sanguis

draconis ofte bolus, thus ofte des ghelike.
Ten selven es goet acacia met licio, ghelijc pessarius van onder in ghedaen.

Van der hartheden der moeder

Ieghen die harthede der moeder. Recipe: canphora, litargirum, baccaris lauri, dat
witte van den eye. Daeraf maect eene pessarium ende stect van onder in.

Galienus die seit: dat pulver van venigriec, metten bloede van der gans ende
daeraf gemaect een pessarium. Dat ghesteken van onder in de moeder.

Van der borstzweere te wederslane

Verstaet dat de sweeringhe van der vrauwenborsten, die comt van der melc, die
sal men aldus ghenesen. Recipe: tempert leem met asile ende daeraf maect eene

plaester ende leght die plaester der up. Dat verslaet die sweeringhe ende doet se
ghesitten. Maermenmoet se eerst dwaenmet warmenwater ende hauden se altoes
ghedect warme, met scone cleederen.

Van apostemen ane der vrauwenborsten

De apostemen ane der vrauwenborsten, alsoe men vint ane somighen. Hier toe
maken wi eene ripinge [van malven ende van alsenen, bivoet ana manum . Dit]

 mirtus]Mirte (Myrtus communis L.)  venigriec] Fenegriek, zevengetijdenklaver (Trigonella foe-
num graecum L.) | galla] Galnoten | ghevult] (te) vol – sanguis draconis] Een soort rode hars
(van een verscheidenheid aan soorten, voornamelijk Daemomorops draco Blume of Dracaena draco
L.)  bolus] Bedoeld is bolus armenicus; een soort medicinale rode aarde. | thus] Wierook  Ten
selven] Op dezelfde wijze | acacia] Acacia (Robinia Pseud-acacia L.) | licio] Wilde kamperfoelie (Lo-
nicera periclymenum L.) | pessarius] Er zijn veel varianten van dit woord te vinden in de tekst (pessa-
ric, pessaris, pessarie). Ik ga ervan uit dat zij niet in betekenis verschillen van pessarium; vaginale zetpil.
 Ieghen] Tegen | canphora] Kamfer, gewonnen uit een laurierachtige boom (Camphora officinalis
Nees)? | litargirum] Loodglit, loodglans, loodmonoxyde | baccaris lauri] Laurierbessen  we-
derslane] Bestrijden, verdrijven  melc] Nl. de moedermelk  leem met asile] Klei met
(waarschijnlijk) azijn  der up] Nl. op de borst  dwaen] Wassen, reinigen | altoes] Altijd
 ghedect warme] Warm bedekt | scone cleederen] Schone lappen stof of kleding  ane] Lees:
bij  ripinge] Een geneesmiddel die gezwellen doet rijpen
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r uan maluen. ende uan alsenen biuoet anamanum  dit ghesoden
in water. dan dien borre hute ghepuert. ende die cruden
wel ghestampt. dan doeter toe barghin smere versch on-
ghesauten. dit siet ouer een. ende leghghet derup warme

 plaesteren. ende alse de borsten gaten werpen. soe stoet noten
ende doetse der toe ende eist dat si hier met niet ne breken
soe hopense met eener uliemen. ende dan duwetse een lettele
hute ende ne maectse niet te ydele uan erst. ende leghter in
een linen cleet  waerft ofte III sdages gheuet in doderen

 uan eyen. ende eist dat sake dat die stede es ghefistelert
dat moetti suueren aldus: stecter in de wortele uan elliborum
nigrum gesuuert ende die gheuet in olie uan oliuen ofte in
honighe. ende daer up gheberrent puluer uan clessen ghe-
stroyt. dat suuert ende doot den fistele alsoe lange als

 hi niet nes tusscen beenen. ende dit esmen sculdich te doene
tote dat hi es uerdroghet ¶Die sweeringe die
gheualt in maegden. die comt uan ghebreke uanmenstruum
. ende dat comt toe som tijts alse ofte si hadden dat uallende
euele. metter risinghen der moeder. ende bedruckingher

 der gheesteliker leden

Van medicinen ter oueruloientheit

NV soe willic leeren uan den
medicinen die achter ghe-
laten sijn int capiteel uan menstruum

 daers te uele es:Daer hi seit datmen urauwen bede-
ruenmochte. Eist dat sake dat comt uan colera. com
mende huter gallen soe gheuet trifera sarasenica. Rosata
nouella. (mets) metten sape uan menten uan uioletten ofte
uan scariolen. ende commet uan oueruloyentheit uan flumen

 . ende eist uan swarten colera gheuet water gerarus. met warmen
wine. ende naer der purgacien esmen sculdich te gheuene

 :] Dit zijn drie punten, in de vorm van een driehoek. Deze beschouw ik als een dubbele punt. Zie
hiervoor ook r.  Van medicinen ter oueruloientheit] 'ientheit' staat op de volgende regel.
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r vanmalven ende van alsenen, bivoet anamanum.Dit ghesoden inwater, dan dien
borre hute ghepuert ende die cruden wel ghestampt. Dan doeter toe barghinsmere
versch, onghesauten, dit siet overeen. Ende leghet derup warme plaesteren.

Ende alse de borsten gaten werpen, soe stoet noten ende doet se der toe. Ende
eist dat si hiermet niet ne breken, soe hopen se met eener vliemen ende dan duwet

se een lettele hute ende ne maect se niet te ydele van erst. Ende leghter in een linen
cleet twee waerft ofte drie sdages, ghevet in doderen van eyen.

Ende eist dat sake dat die stede es ghefistelert, dat moetti suveren aldus: stecter
in de wortele van elliborum nigrum gesuvert ende die ghevet in olie van oliven ofte

in honighe. Ende daer up gheberrent pulver van clessen ghestroyt. Dat suvert ende
doot den fistele alsoe lange als hi niet nes tusscen beenen. Ende dit es men sculdich
te doene tote dat hi es verdroghet.

Die sweeringe die ghevalt in maegden, die comt van ghebreke van menstruum.
Ende dat comt toe somtijts alse ofte si hadden dat vallende evele, metter risinghen

der moeder ende bedruckingher der gheesteliker leden.

Van medicinen ter overvloientheit

Nu soe willic leeren van den medicinen die achter ghelaten sijn int capiteel van
menstruum, daers te vele es. Daer hi seit dat men vrauwen bederven mochte. Eist
dat sake dat comt van colera, commende huter gallen, soe ghevet trifera sarasenica,

rosata novella,metten sape vanmenten, van violetten ofte van scariolen. Ende com-
met van overvloyentheit van flumen, ende eist van swarten colera, ghevet water
gerarus met warmen wine. Ende naer der purgacien es men sculdich te ghevene

 malven] Groot kaasjeskruid, maluw (Malva silvestris L.) | alsenen] Alsem (Artemisia Absinthium
L.) – dan dien borre hute ghepuert] Lees: zuiver de kruiden dan van het (drink)water – bar-
ghinsmere versch] Vers varkensvet  gaten werpen]Wonden te voorschijn komen | doet se der toe]
Lees: leg ze erop  breken] Lees: afnemen | hopen] Open | vliemen] Vlijm, scherp mesje  ne
maect se niet te ydele van erst] Leg ze in eerste instantie niet te veel bloot | leghter in]Nl. de borst  
waerft ofte  sdages] Twee tot driemaal per dag | ghevet in doderen van eyen] Ingevet met eierdooier
 ghefistelert] (inwendig) gaan zweren – stecter in] Lees: leg op de zweer  elliborum nigrum]
Kerstroos (Helleborus niger L.) | ghevet] Ingevet  clessen]Klis (LappaTourn.)  fistele] Zweer,
diepe etterwond | hi niet nes tusscen beenen] De zweer zich niet bevindt tussen botten  dat comt
toe somtijts] Het komt soms voor | vallende evele] Vallende ziekte, veroorzaakt door de wandelende
baarmoeder. Zie voor dit fenomeen ook de inleiding.  bedruckingher der gheesteliker leden] Ver-
drukking van het geestelijk deel van het lichaam?  overvloientheit] Overvloed (van menstruatie)
 leeren] Onderwijzen | die achter ghelaten sijn] Die achterwege gebleven zijn  daers] Lees:
omdat het | hi] Vgl. f. r waar gewaarschuwd wordt voor medicijnen tegen verkeerde 'coleren'. Deze
informatie komt uit een andere bron, waar de medicatie wel beschreven wordt.  trifera sarase-
nica] Variant van trifera magna; een uit drie delen samengestelde geneesmiddel.  rosata novella]
Latijn voor 'frisse rozen', waarschijnlijk stroperig geneesmiddel van bloesemsap. | menten] Steentijm
(Calamintha Much.) | violetten] Violen (Viola Tourn.) | scariolen] Scharlei-salie (Salvia sclarea L.)
 flumen] Variant van fluma; één van de vier lichaamsvochten in het lichaam – water gera-
rus] Water met onbekende inhoud
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v constrictiuen uan buten ende van binnen.Daer bi drinct
water. daer in ghesoden es maligranati rosen gallen ende diere
ghelike. ende naer der medicinen gheeft puluer uan amati-
sten met reghenwater. daer na doet de cuere alst vorseit es

 Van dat men niet ontfaen ne mach

DE impedimento conceptionis. dats datmen gheen
kinderen ontfaen ne mach. Somighe wiuen ne
sijn niet nuttelic te ontfane. dats omme dat si sijn te dinne
te maghere ofte alte uet. ende dats omme dat vleesch dat on-

 trint den mont uan der martricen leit. dat si niet daer
omme (niet) mach ontfaen tsaet uan den man. ende eenighe
wiuen hebben de martrice soe ghelat. dat tsaet uan den
man niet der binnenmach werden onthauden. Ende on-
derwilen commet bi fauten uan den man dat sijn saet es te

 dinne. ende die cullen soe caut. dat sijn saet onripe es
¶ Ende es dat sake dat dwijf es ondrachtich. ende datmen we-
ten wille. wies de scaut es uan hem beeden. ¶ Nemt
II potten ende vulse met gruuse. ende doet uan des mans
vrinen in den eenen. ende des wiuen vrine in den anderen

 pot. ende latent alsoe staen eenen tijt uan  daghen ofte uan
. ende comt die ondrachticheit uan den wiue. soe suldi
vinden in haren pot uele wormen. ende des ghelike soe
es uan den man. ende commen si in negheenen pot uan den
tween. sones gheen faute an geen uan tween

 De sake uante ontfane kint

VErstaet wel dat de faute uan den ontfanghe
wert belet bi fauten uan den wiue. in  manieren
Deen es bi groeter hitten uan der martricen. Dat
andere es bi groeter wacheden. Ende bi groeter hitten

 soe wert dat saet uerberrent ende uerteert. ende bi der gr-
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v constrictiven, van buten ende van binnen. Daerbi drinct water, daer in ghesoden
es maligranati, rosen, gallen ende diere ghelike. Ende naer der medicinen gheeft
pulver van amatisten met reghenwater. Daerna doet de cuere alst vorseit es.

Van dat men niet ontfaen ne mach

De 'impedimento conceptionis', dats dat men gheen kinderen ontfaen ne mach.
Somighe wiven ne sijn niet nuttelic te ontfane. Dats omme dat si sijn te dinne, te
maghere ofte al te vet ende dats omme dat vleesch dat ontrint den mont van der
martricen leit, dat si niet daerommemach ontfaen tsaet van denman. Ende eenighe
wiven hebben de martrice soe ghelat, dat tsaet van den man niet der binnen mach

werden onthauden. Ende onderwilen commet bi fauten van den man, dat sijn saet
es te dinne ende die cullen soe caut dat sijn saet onripe es.

Ende es dat sake dat dwijf es ondrachtich ende dat men weten wille wies de
scaut es van hem beeden. Nemt  potten ende vul se met gruuse ende doet van des
mans urinen in den eenen ende des wiven urine in den anderen pot ende latent

alsoe staen eenen tijt van  daghen ofte van . Ende comt die ondrachticheit van
den wive, soe suldi vinden in haren pot vele wormen. Ende des ghelike soe es van
denman. Ende commen si in ne gheenen pot van den tween, so nes gheen faute an
geen van tween.

De sake van te ontfane kint

Verstaet wel dat de faute van den ontfanghe wert belet bi fauten van den wive in
 manieren. Deen es bi groeter hitten van der martricen. Dat andere es bi groeter
wacheden. Ende bi groeter hitten, soe wert dat saet verberrent ende verteert. Ende
bi der gr[oeter wacheden, soe trect dat saet up. Ende eist dat sake dat comt hute]

 constrictiven] Betekenis is onduidelijk  amatisten] Bloedsteen (Lapis haematitis)  Van dat
men niet ontfaen nemach]Wanneer men geen kinderen kan krijgen  'impedimento conceptionis']
Over de hindernis van de conceptie  nuttelic] Geschikt  dats omme] Dit is de reden waarom
een dikke vrouw onvruchtbaar is  ghelat] Glad  onthauden] Gehouden  cullen] Testikels
 ondrachtich] Niet zwanger – wies de scaut es van hem beeden] Wie van hen beiden de
schuld heeft  gruuse] Gruis, grof gemalen koren of zand  si] Nl. de wormen | so nes gheen
faute] Lees: dan is er geen gebrek  belet] Verhinderd  Deen] Ten eerste | groeter] Te grote,
buitensporige | Dat andere] De tweede reden  wacheden] Vochtigheid
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r oeter wacheden. soe trect dat saet up. Ende eist dat sake
dat comt hute groeter hitten ende droecheden. ende commet hute
hitten. dit sijn de teekinen. si ebben die leppen ghelouen. ende
gheulterert. ghelijc ofte dat uel af ware ghedaen met winde

 ende si ebben roede smetten. ende einperliken durst. ende haer haer
ualt. ende siestu dese teekinen ane een wijf. die bouen  jaren
es haut die es ondrachtich. maer eist een jonc wijf. ende sout
niet heeft alle daghe. die helpt aldus ¶ Nemt malua. arthe-
mesie dit siedt in reghen water. endemet deser siedinghe soe ro-

 ecse  ofte  waerf sdages. ende tusschen die roeckinge soe
gheeft hare eene pessaric. ende stectse in de porte ghesmeert
met oleummusselinum. endemet een lettel musco. ende alsoe confo-
rteert de moeder. Ende ten VIIIsten daghe soe doet uergaen
met eenre preparacien. Ende daer naer. nemt trifera magna

 alse groot alse eene bone. ende dat wintelt subtijl in cautoen
endemaecter af eene suppositorie. soe dat de moeder der af
werde gheconfortert. ende des anderdaghes soe doetse liggen
bi harenman. ende alsoe doet in dandere weke up dats te doene
es. ende alsoe salsi doen tote dat si ontfaen heeft. ende si sal

 ghenoeten de weke III waerf ofte IIII alsoe salsi lichtelic
ontfaen ¶ Ende eist dat si niet mach ontfaen uan groeter wac-
heden dat merct bi desen teekinen. die ogen sullen hare
enperlike tranen. bedi de martrice es gheuoucht met senuwen
ane de hersinen.Daer bi soe moeten de hersinen doegen

 pine metter martricen. Ende eist dat sake dat de martrice
heeft groete wachede ofte oueruloyenthede uan uerscheden
: daer af werden uervult die aderen uan den hersinen ende
dan dalet ten oghen waert. ende doetse dicken weenen jegen
haren danc. Ende dat de hersinen doeghen metter martricen

 dats teekin dat de ueranderinge comt huter moeder uan der
onthaudentheit uan menstruum.Daer bi moetmense purg-
ierenmet theodoricon enperiston. Naer II daghe ofte IIII soe



editie 

r oeterwacheden, soe trect dat saet up. Ende eist dat sake dat comt hute groeter hitten
ende droecheden ende commet hute hitten, dit sijn de teekinen: si ebben die leppen
ghecloven ende ghevelterert, ghelijc ofte dat vel af ware ghedaen met winde. Ende
si ebben roede smetten ende einperliken durst. Ende haer haer valt. Ende siestu

dese teekinen ane een wijf die boven  jaren es haut, die es ondrachtich. Maer
eist een jonc wijf ende sout niet heeft alle daghe, die helpt aldus: nemt malva, ar-
themesie. Dit siedt in reghenwater. Ende met deser siedinghe soe roec se drie ofte
vier waerf sdages. Ende tusschen die roeckinge soe gheeft hare eene pessaric ende
stect se in de porte ghesmeert met oleum musselinum ende met een lettel musco.

Ende alsoe conforteert de moeder. Ende ten sten daghe, soe doet vergaen met
eenre preparacien. Ende daernaer nemt trifera magna, alse groot alse eene bone
ende dat wintelt subtijl in cautoen ende maecter af eene suppositorie, soe dat de
moeder der af werde gheconfortert. Ende des anderdaghes, soe doet se liggen bi
haren man. Ende alsoe doet in dandere weke, updats te doene es. Ende alsoe sal si

doen, tote dat si ontfaen heeft. Ende si sal ghenoeten de weke drie waerf, ofte vier.
Alsoe sal si lichtelic ontfaen.

Ende eist dat si niet mach ontfaen van groeter wacheden, datmerct bi desen tee-
kinen: die ogen sullen hare enperlike tranen, bedi demartrice es ghevoucht met se-
nuwen ane de hersinen. Daerbi soemoeten de hersinen doegen pinemettermartri-

cen. Ende eist dat sake dat de martrice heeft groete wachede ofte overvloyenthede
van verscheden, daeraf werden vervult die aderen van den hersinen. Ende dan dalet
ten oghenwaert ende doet se dickenweenen jegen haren danc. Ende dat de hersinen
doeghenmettermartricen, dats teekin dat de veranderinge comt hutermoeder, van
der onthaudentheit van menstruum. Daerbi moet men se purgieren met theodori-

con enperiston. Naer  daghe ofte , soe [maect pillen van theodoricon enperiston.]

 trect dat saet up] Trekt het zaad omhoog (nl. in de baarmoeder)  droecheden]Uitgedroogdheid |
leppen] Lippen  ghecloven] Gekloven, gebarsten | ghevelterert] Vol met velletjes?  roede smet-
ten] Rode vlekken | durst] Dorst | Ende haer haer alt] En het haar van de vrouw valt uit  es haut]
Oud is | ondrachtich] Lees: niet meer te behandelen  sout niet heeft alle daghe] Lees: zijn haar
klachten niet chronisch  siedinghe] Het kooksel, aftreksel  roeckinge] Dampbad  oleum
musselinum]Olie vanmuskus | musco]Muskus, een afscheidingsproduct van hetmannelijk muskus-
hert of van de muskusrat  preparacien] Bereiding | alse groot alse eene bone] Zo groot als een
boon  wintelt] Wentel, rol | suppositorie] Zetpil – liggen bi haren man] Nl. om seksuele
gemeenschap te hebben  doet] Lees: doe dit hetzelfde | updats te doene es] Lees: opdat zij sek-
suele gemeenschap zullen hebben  ghenoeten] De liefde bedrijven  lichtelic] Gemakkelijk
 merct] Merkt op  ghevoucht] Verbonden – doegen pinemetter martricen] Pijn verdu-
ren wanneer de martricen deze pijn ook voelt  verscheden] Vochtigheid  jegen haren danc]
Tegen haar wil  veranderinge] Nl. het plotselinge wenen | comt huter] Lees: veroorzaakt wordt
door de | van] Lees: door  onthaudentheit] Onthouding
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v maect pillen uan theodoricon enperiston. ende wintelse in cautoen
ende stectse in de moeder alsoe uele alsmenmach. ende es dat sake
dat de moeder niet wel ghesuuert en es. soe maect des
ander daghes eene pessaris in der seluer manieren. uan trifera

 magna. endemet een lettel muscus. ende dit doet soe uele dat
si wel ghesuuert sijn uan harer oueruloyentheden ende wac-
heden ¶ Teekin dat si wel ghesuuert es ¶ Nemt een lettel
muscus. oleummusselinum. wimpelt dit in cautoen ende steket
hare in de moeder. ende essi wel ghesuuert soe salsi gheuoelen

 den roke uan den muscus bouen in hare mont. ende custe si hie-
ment. hi soude wanen. datsi muscus hadde in den mont. ende
si sal dicken ebben dorst. ende dan doetse ghenoeten omme te
ontfaene ¶ Ende commet tghebrec uan den man. soe commet
huten ghebreke des gheest beletthede sperma. ofte huten ghe-

 breke der hitten ende der wacheden ¶Waer af men soe ghedane
mans moet saluen de nieren. met vnguentum aragon. Ofte nemt
saet uan eruca: euforbium dit cleen ghepuluert (g) adde oleum
pulegium. oleummusselinum. cera quod sufficit ende hier af maect
salue. ende daer met saluet die aderen ende die nieren. Ende

 commet huten ghebreke der gheesten alsi ghenoeten. dat si
lettel sperma hute gheuen ofte niet. dese saluen wi met oey-
goenne endemet pasternaken

Prouue ende beteringhe uan
caude ofte hitten

 NV siet omme dat (ons) uan ons sal sijn eene corte
sprake uan der ghenesinghe der wiuen. men es
sculdich te merkene. dat somighe wiuen sijn heet. ende som
caut. ten welken men doet aldus danich experment. Nemt
een linen cleet. ende uettet in olie pulegium. ofte laurinum ofte

 in eenighe olie. ende dat alse groot alse eenen cleenen vingere
ende sauons als dwijf slapen gaet. soe bindet ane eenen draet

 :] Het is onduidelijk waarom deze twee punten hier staan.
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v maect pillen van theodoricon enperiston. ende wintel se in cautoen ende stect se in
de moeder, alsoe vele als men mach. Ende es dat sake dat de moeder niet wel ghe-
suvert en es, soe maect des anderdaghes eene pessaris in der selver manieren, van
trifera magna ende met een lettel muscus. Ende dit doet soe vele, dat si wel ghesu-

vert sijn van harer overvloyentheden ende wacheden. Teekin dat si wel ghesuvert
es: nemt een lettel muscus, oleummusselinum.Wimpelt dit in cautoen ende steket
hare in de moeder. Ende essi wel ghesuvert, soe sal si ghevoelen den roke van den
muscus boven in hare mont. Ende custe si hiement, hi soude wanen datsi muscus
hadde in den mont. Ende si sal dicken ebben dorst. Ende dan doet se ghenoeten

omme te ontfaene.
Ende commet tghebrec van den man, soe commet huten ghebreke des gheest,

beletthede sperma, ofte huten ghebreke der hitten ende der wacheden.Waeraf men
soe ghedane mans moet salven de nieren met unguentum aragon. Ofte nemt saet
van eruca, euforbium. Dit cleen ghepulvert, adde oleum pulegium, oleum musse-

linum, cera, quod sufficit ende hieraf maect salve. Ende daer met salvet die aderen
ende die nieren. Ende commet huten ghebreke der gheesten alsi ghenoeten, dat si
lettel sperma hute gheven ofte niet, dese salven wi met oeygoenne ende met pas-
ternaken.

Prouve ende beteringhe van caude ofte hitten

Nu siet omme dat van ons sal sijn eene corte sprake van der ghenesinghe der wiven.
Men es sculdich te merkene dat somighe wiven sijn heet ende som caut. Ten wel-
kenmen doet aldus danich experment: nemt een linen cleet ende vettet in olie pule-
gium, ofte laurinum ofte in eenighe olie. Ende dat alse groot alse eenen cleenen vin-
gere. Ende savons, als dwijf slapen gaet, soe bindet ane eenen draet [ende steket in]

 alsoe vele] Zo veel pillen  in der selver manieren] Op dezelfde manier  muscus] Muskus,
een afscheidingsproduct van het mannelijk muskushert of van de muskusrat.  wanen] Denken
 ghebreke des gheest] Geestelijke tekortkoming  beletthede] Vertraagd, verhinderd –
Waeraf men soe ghedanemans] Lees: Bij een dergelijke manmoet men  unguentum aragon ] Zalf
van het samengestelde medicijn ‘arragon’  eruca] Zwaardherik (Eruca vesicaria L.) | euforbium]
Wolfsmelk (Euphorbia L.) | cleen] Lees: heel fijn | adde ] Voeg toe | oleum pulegium] Olie van polei-
kruid (Mentha pulegium L.)  cera] Bijenwas  oeygoenne] Ui (Allium cepa L.) – pas-
ternaken] Pinksternakel (Pastinica sativa L.) of pastinaak (Pastinaca sativa L.)  Prouve ende be-
teringhe] Onderzoek en verbetering  te merkene] Op te merken | som] Sommigen – Ten
welken men doet aldus danich experment] Lees: om dit vast te stellen zal men de volgende proef
uitvoeren  laurinum] Olie van de laurierboom | dat] Nl. het stuk stof
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r ende steket in hare porte. ende dat inde bint ane de knie
ende eist smorgens ghetrocken in waert. soe essi ghepint
uan caude. ende eist hudewaert ghesteken. so essi ghepint
uan hitten ¶ In beede dese saken esmen hare sculdich te

 helpene aldus: Ende essi ghepijnt uan heete saken. soe ma-
ect eenen roec uan coelen cruden in deser manieren. want
contrarie gheneest met contrarien ghelijc desen ¶Malua
rosen uioletten. anamanum dit ghesoden in water. endemettien
doeme soe stoefse ende roecse ¶ Ende comt die pine uan

 caude. Nemt pulegium. folia lauri persiccaria. ende alsoe
siedet intwater. ende der ouer roecse bouen wel gedect met
cleederen alsoe hier
staet beteekent. alsoe
wert ghesuuert die

 oueruloyentheit der
humoren. ende dan wertse
bequame te ontfane
Ende daer naer soe
maect des anderdag-

 hes den wiuen eene
roeckingen uan onder
aldus. ¶ Nemt gario-
fili spice naerdi storax
calamite. nucemmuscate

 ana once Dese pu-
lueren leght in eenen
scerf met leuenden colen
ende su sal sitten up
eenen stoel met (leuenden colen) eenen gate. ende alsoe salsi ont-

 faen den roec uan onder met eenen trachter. endemen salse
wel omme hangenmet cleeren. Ja de urauwe uan bouen te beneden

om te doen hebbene menstruum
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r ende steket in hare porte ende dat inde bint ane de knie. Ende eist smorgens ghe-
trocken inwaert, soe essi ghepint van caude. Ende eist hudewaert ghesteken, so essi
ghepint van hitten. In beede dese saken es men hare sculdich te helpene aldus.

Ende essi ghepijnt van heete saken, soe maect eenen roec van coelen cruden
in deser manieren, want contrarie gheneest met contrarien, ghelijc desen: malva,

rosen, violetten ana manum, dit ghesoden in water. Ende mettien doeme soe stoef
se ende roec se.

Ende comt die pine van caude, nemt pulegium, folia lauri, persiccaria ende alsoe
siedet int water. Ende derover roecse, boven wel gedect met cleederen, alsoe hier

staet beteekent. Alsoe wert ghesuvert die overvloyentheit der humoren ende dan
wert se bequame te ontfane. Ende daernaer soe maect des anderdaghes den wiven
eene roeckingen van onder aldus: nemt gariofili, spice naerdi, storax calamite, nu-
cem muscate ana once . Dese pulveren leght in eenen scerf met levenden colen.
Ende su sal sitten up eenen stoel met eenen gate. Ende alsoe salsi ontfaen den roec

van onder met eenen trachter. Ende men sal se wel ommehangen met cleeren, ja
de vrauwe, van boven te beneden.

Om te doen hebbene menstruum

 inde] Einde | eist] Nl. de tampon  inwaert] Nl. in de vagina | hudewaert] Naar buiten  Ende
essi ghepijnt van heete saken] En ondervindt zij ongemak door een hete oorzaak | roec] Dampbad
 want contrarie gheneest met contrarien] Want men geneest door met tegenovergestelde kwaliteiten
de balans te herstellen – Ende mettien doeme soe stoef se ende roec se] En laat haar met de
damp zweten en beroken  pulegium] Polei (Mentha pulegium L.) | persiccaria] Duizendknoop
(Polygonum persicaria L.)  derover roecse] Lees: berook haar met een dampbad | boven] Haar
bovenlijf  bequame] Geschikt  storax] Gomhars | storax calamite] Het beste hars van de
storaxboom (Styrax officinalis L.) – nucem muscate] Noten van de muskaatboom (Myristica
fragrans Houtt.)  Dese pulveren] Dit pulver | eenen scerf met levenden colen] Een stenen pot
met glimmende kolen  trachter] Trechter | ommehangen met cleeren] Bedekken met kleding of
doeken  Om te doen hebbene menstruum] Ommenstruatie op te wekken
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v MErct dat somighe wiuen sijn: alsi commen te harer
tijt uan menstruum. dat si niet ofte lettel hebben. den
welken wi helpen sullen aldus ¶ Nemt de wortele uan
rooden vulghen. bi den welken datmen bate vint. ende die su-

 uert wel uan harer butender scorssen. stoetse wel. ende temperse
met wine ofte met borne. ende daer in sietse ende dat gheeft
drinken smorgens laeu. ende heeft si te meerder pine soe
gheeft hare caude spijse. ¶ Recipe stoet papple bramen ana
manum I minget met gherstin mele. endemet dwitte uan den eye

 . ende hier af maect kerspen ofte waeffelen. ende gheefse hare
tetene. ende die roekinge uan cruden sijn goet menstruum
mede te doen commene. . Item men sal hem helpen aldus
in een ander maniere. Nemt pulegium recent. folia lauri
anamanum I dit doet sieden ende als dit wel ghesoden heeft

 soe maect dan eene roeckinge. dan (ebt) nemt de cruden
huten water alsi caut sijn stampse wel cleene. ende dan min-
gelt der met heete asschen. ende warmen roeden wijn. ende
conficieret in de maniere uan deege. ende vauwet tusschen
dinen handen. endemaecter af pessarium. ende naeytse in een dinne

 cleedekin. ende stectse uan onder in de poerde laeu
¶ Een ander Recipe (artheme) Trifera magna. dat salmen
gheuen sauons alsmen slapen gaet in modum castanee. drin-
ken cum vino in quo cocta sil arthemesie. dit moetmen conti-
nueren lange. dit doet commen menstruum. bi lancheit uan tiden

 Van datmenstruum niet uoert ne
comt: alsoet sculdich ware uan doene

SOmighe wiuen sijn. die niet antieren-
no ne ouffenen. die uleeschelike gheno-
uchte. Endemenstruum ghebrect dicken den wiuen

 ende niet altemale. alsoet uorseit es in de cuere der af

– Van datmenstruum niet uoert ne  comt: alsoet sculdich ware uan doene] 'doene' staat op de
volgende regel.  altemale] Waarschijnlijk was deze rubricering bedoeld voor de E van Ende op de
regel erboven.
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v Merct dat somighe wiven sijn alsi commen te harer tijt van menstruum, dat si niet
ofte lettel hebben. Den welken wi helpen sullen aldus: nemt de wortele van rooden
vulghen, bi den welken dat men bate vint. Ende die suvert wel van harer butender
scorssen, stoet se wel ende temperse met wine ofte met borne. Ende daer in siet se

ende dat gheeft drinken smorgens laeu. Ende heeft si te meerder pine, soe gheeft
hare caude spijse. Recipe: stoet papple, bramen anamanum .Minget met gherstin
mele ende met dwitte van den eye. Ende hieraf maect kerspen ofte waeffelen ende
gheef se hare tetene. Ende die roekinge van cruden sijn goet menstruum mede te
doen commene.

Item: men sal hem helpen aldus in een ander maniere. Nemt pulegium recent,
folia lauri, anamanum . Dit doet sieden ende als dit wel ghesoden heeft, soemaect
dan eene roeckinge. Dan nemt de cruden huten water. Alsi caut sijn, stamp se wel
cleene. Ende dan mingelt der met heete asschen ende warmen roeden wijn. Ende
conficieret in de maniere van deege ende vauwet tusschen dinen handen. Ende

maecter af pessarium ende naeytse in een dinne cleedekin. Ende stect se van onder
in de poerde, laeu.

Een ander. Recipe: triferamagna, dat sal men gheven savons alsmen slapen gaet
in modum castanee drinken, cum vino, in quo cocta sit arthemesie. Dit moet men
continueren lange. Dit doet commen menstruum, bi lancheit van tiden.

Van dat menstruum niet voert ne comt: alsoet sculdich ware van doene

Somighe wiven sijn, die niet antieren no ne ouffenen die vleeschelike ghenouchte.
Ende menstruum ghebrect dicken den wiven ende niet altemale. Alsoet vorseit es
in de cuere der af, [vrauwen diet alsoe ghebrect, ofte dat sijs gheven een lettele ende]

 dat] Voeg toe: er  hebben] Nl. menstruatie – rooden vulghen] Rossige wilg (Salicaceae
oleifolia Macreight)?  bate] Genezing – butender scorssen] Buitenste schors  laeu]
Lauw | te meerder] Te veel  kerspen] Flensjes (van kerspelle)? Of pannekoeken (van kerspette)? |
waeffelen] Wafels  tetene] Te eten – mede te doen commene] Lees: te stimuleren  recent]
Vers  heete asschen] Hete as  naeytse] Naai het  poerde] Vagina  modum
castanee] De hoeveelheid die overeenkomt met de inhoud van een kastanje | cum vino] Met wijn |
in quo cocta sit] Waarin gekookt is  continueren] Blijven doen | bi lancheit van tiden] Lees:
na enig verloop van tijd  Van dat menstruum niet voert ne comt: alsoet sculdich ware van
doene] Wanneer de menstruatie niet optreedt; aldus moet u handelen  Somighe wiven sijn, die
niet antieren no ne ouffenen die vleeschelike ghenouchte] Er zijn sommige vrouwen die de seksuele
gemeenschap niet in de praktijk uitoefenen of zich hiermee bezig houden  den] Lees: bij deze |
ende niet altemale] Of niet volledig (dus slechts een geringe menstruatie)
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r . vrauwen diet alsoe ghebrect. ofte dat sijs gheuen een
lettele. ende dat met pinen losende ende niet ghenouch
¶ Cuere der toe. ¶ Recipe puluer uan betonien. pulegium
arthemesie anamanum  dit siedt in water ofte in wine tote dat

 de tweedeel uersoden si. dan perset dore een cleet. ende dan
gheuet drinken metten sape fumy terre ¶ Ende heeft si
langhe gehadt ghebrec uan menstruum. soe doet dit ¶ Recipe
reuponticum dragme  droegen biuoet peper ana hier af maect pu-
luer ende gheuet drinken sdages dragme  ja smorgens ende sauons

 ende dan dectse dat si sweete ¶ Een ander. Recipe pule-
gium. mente. rute anamanum  sal gemme dragme  plantago roede
coelen. ana dragme  adde dragme  uan den hoofde uan poreide. siedt
dit alte gader met water in eenen pot. ende hier af drinct
als ghi sijt in dijn badt ¶ Een ander Recipe radicem yreos

 radici leuistici. nepitam. coloquintidam. feniculum ruta anamanum  dese wo-
rtelen stoet ende dan siedese in eenen stoep wijns die wit si
de III deel in. dan gheuet drinken warme int badt
¶ Een ander medicine. die ic trotula userde in vranckeric
Recipe zinziberi albi folia lauri sauina anamanum  dit stoet in puluer

 ende legghet in leuende berrende colen. ende doet dwijf der
ouer sitten up eenen stoel met eenen gate wel omme hangen
met cleederen. ende datsi ontfaet den roec met eenen
trachter in hare moedere. ende dit doet II waerf ofte III
waerf achter een. dit sal menstruum voert doen commen

 Dwijf die aldus dane fomenteye doet. es orborlic (s)
dat si haer binnen salue. met cauder saluen dat si niet
te seere ne uerhitte

Van urauwen die sijn in religioene
ofte anders: die sijn sonderman

 SOmighe wiuen die sijn die niet ouffene no ne
antieren. die uleeschelike ghenouchte midts haren
gheloue. ofte omme dat si (er) in ordinen sijn. ofte
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r vrauwen diet alsoe ghebrect, ofte dat sijs gheven een lettele ende dat met pinen
losende ende niet ghenouch. Cuere der toe. Recipe: pulver van betonien, pulegium,
arthemesie ana manum . Dit siedt in water, ofte in wine, tote dat de tweedeel
versoden si. Dan perset dore een cleet ende dan ghevet drinken metten sape fumy

terre.
Ende heeft si langhe gehadt ghebrec van menstruum, soe doet dit. Recipe: reu-

ponticum dragme , droegen bivoet, peper ana. Hier af maect pulver ende ghevet
drinken sdages dragme , ja smorgens ende savons. Ende dan dect se dat si sweete.

Een ander. Recipe: pulegium, mente, rute ana manum , sal gemme dragme ,
plantago, roede coelen ana dragme , adde dragme  van den hoofde van poreide.

Siedt dit altegader met water in eenen pot ende hieraf drinct als ghi sijt in dijn badt.
Een ander. Recipe: radicem yreos, radici levistici, nepitam, coloquintidam, fe-

niculum, ruta ana manum . Dese wortelen stoet ende dan siede se in eenen stoep
wijns die wit si, de deel in. Dan ghevet drinken warme int badt.

Een andermedicine, die ic, Trotula, userde in Vranckeric. Recipe: zinziberi albi,
folia lauri, savina ana manum . Dit stoet in pulver ende legghet in levende ber-
rende colen. Ende doet dwijf der oversitten up eenen stoel met eenen gate, wel om-
mehangen met cleederen. Ende datsi ontfaet den roec met eenen trachter in hare
moedere. Ende dit doet twee waerf ofte drie waerf achtereen. Dit sal menstruum

voert doen commen. Dwijf die aldusdane fomenteye doet, es orborlic dat si haer
binnen salve met cauder salven dat si niet te seere ne verhitte.

Van vrauwen die sijn in religioene ofte anders: die sijn sonder man

Somighe wiven die sijn, die niet ouffene no ne antieren die vleeschelike ghenouchte
midts haren ghelove. Ofte omme dat si in ordinen sijn, ofte [weduen die welke]

 losende] Uit het lichaam gaand | Cuere der toe] Een geneeswijze hiervoor | betonien] Koortskruid
(Stachys officinalis (L.) Trev.)  tweedeel] Tweederde  perset] Pers, druk het | sape] Voeg toe:
van – fumy terre] Duivenkervel (Fumaria officinalis L.) – reuponticum] Rabarber (Rheum
rhaponticum L.)  ana] Hier ontbreekt waarschijnlijk een hoeveelheid  dectse dat] Bedek haar
(met kleding) zodat  rute] Ruit, wijnruit (Ruta graveolens L.)  roede coelen] Rode kool |
den hoofde van poreide] Het uiteinde van de prei  dijn badt] Je bad  radicem yreos] Wortels
van de gele lis (Iris pseudacorus L.) | radici levistici] Wortels van lavas (Levisticum officinale Koch) |
nepitam] Kattenkruid (Nepeta Cataria L.) | coloquintidam] Gevlekte scheerling (Conium macula-
tum L.) – feniculum] Venkel (Foeniculum Mill.) – siede se ... de deel in] Kook
ze tot drievierde in | eenen stoep wijns die wit si] Een kruik witte wijn  userde in Vrancke-
ric] Gebruikte in Frankrijk | zinziberi albi] Witte gember (Zingiber officinale Rosc.)  savina]
Sevenboom (Sabina officinalis Grcke.)  doet dwijf der oversitten] Laat de vrouw daar blijven
zitten  aldusdane fomenteye doet] Lees: deze rook uit voorgaand recept in de vagina ontvangt |
fomenteye] Warme wikkel, stoving | es] Lees: het is voor haar | orborlic] Nuttig  binnen] Nl. in
de vagina  religioene] Het kloosterleven  midts haren ghelove] Omwille van haar geloof |
ordinen] Een kloosterorde
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v weduen die welke begheeren die luxurie ende niet ne
vulcommen. daer af comt sware siecheit. endemen es der
jeghen te doen dese remedie ¶ Recipe olie musselinum. ofte
olie pulegium. ende bestrijct de moeder der mede uan buten

 ende saluet daer met de poorte. Ende eist dat ghi dese
olien niet ne ebt. dan nemt trifera magna temperetse
met warmen wine. dan legghet met cautoen in de porte
dat benemt seere den luust der luxurien. Item men
es gheene pessarie sculdich te makene te lanc datmen

 de moeder der met niet ne quest in dat in steken: Bedi
de mont uan der martricen es gheuoughet ane de porte
¶ Ende alsmen natuere ontfaen heeft. dan trect de moeder
achter waert ¶ Een ander cuere bi den welken wi
die martrice bequamelic maken te ontfane.Maer omme

 dat somighe sijn soe groet gelijc ofte si dwater in hadden
die helptmen in deser manieren. essi flumatijc ende
groet. soe maect hare een badt uan see water. ende uan
saute. ende in dat badt doet juniperi. nepitam pulegium
laureola. absincij. arthemesie. ysopi. ende alle soe ghed-

 anighe heete cruden. ende in dit badt sullen si sitten tote
dat si sweeten.
dan leghtse in
haer bedde he-
melike ende dec-

 tse wel. ende
dan gheeft
hare: rosata
nouella. te
drinkene.

 ende dan gh-
eeft hare
goede ganse
spijse. ende
wijn lettele te gadere ende alsoe doet  waerf sdages
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v weduen die welke begheeren die luxurie ende niet ne vulcommen. Daeraf comt
sware siecheit. Ende men es der jeghen te doen dese remedie. Recipe: olie musseli-
num, ofte olie pulegium ende bestrijct de moeder der mede van buten ende salvet
daermet de poorte. Ende eist dat ghi dese olien niet ne ebt, dan nemt triferamagna.

Temperet se met warmen wine. Dan legghet met cautoen in de porte, dat benemt
seere den luust der luxurien. Item men es gheene pessarie sculdich te makene te
lanc, dat men de moeder der met niet ne quest in dat in steken, bedi de mont van
dermartricen es ghevoughet ane de porte. Ende als men natuere ontfaen heeft, dan
trect de moeder achterwaert.

Een ander cuere bi den welken wi die martrice bequamelic maken te ontfane.
Maer omme dat somighe sijn soe groet, gelijc ofte si dwater in hadden, die helpt
men in deser manieren. Essi flumatijc ende groet, soe maect hare een badt van see-
water ende van saute. Ende in dat badt doet juniperi, nepitam, pulegium, laureola,
absincij, arthemesie, ysopi ende alle soeghedanighe heete cruden. Ende in dit badt

sullen si sitten tote dat si sweeten. Dan leght se in haer bedde hemelike ende dect se
wel. Ende dan gheeft hare rosata novella te drinkene. Ende dan gheeft hare goede,
ganse spijse ende wijn, lettele tegadere ende alsoe doet drie waerf sdages [ende des]

 die welke begheeren die luxurie ende niet ne vulcommen] Die een verlangen hebben naar wellust
maar dat niet kunnen vervullen  luust] Lust, verlangen  in dat in steken] Lees: bij het inbrengen
 ghevoughet] Verbonden | Ende als men natuere ontfaen heeft] Lees: Echter, als er conceptie heeft
plaatsgevonden  achterwaert] Zich terug, naar achteren  Een ander cuere bi den welken wi die
martrice bequamelic maken te ontfane] De tekst springt nu ineens over op geneeswijzen om conceptie
te stimuleren. In de Latijnse tekst begint hier dan ook een nieuw hoofdstuk 'voor conceptie' | bequa-
melic] Geschikt  somighe] Nl. vrouwen | dwater in hadden] Waars. wordt 'oedeem' bedoeld;
ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in weefsels  flumatijc] Vochtig; onder invloed
van fluma, één van de lichaamsvochten in het lichaam  juniperi] Jeneverbes (Juniperus communis
L.) Mogelijk werd bij dit recept het hout, lignum juniperi, gebruikt. | laureola] Peperboompje (Dap-
hne laureola L.)  absincij] Alsem (Artemisia AbsinthiumL.) | ysopi]Hyssop (Hyssopus officinalis
L.) | soeghedanighe] Zodanige  hemelike] Op een vriendelijke wijze  ganse] Herstellende |
lettele tegadere] Niet te veel tegelijk
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r ende des anderdaghes des ghelike. ende des derde dages
soe maect eenen roec. uan wel riekende cruden

Hoemen jonghe kinderen regieren sal

ALs een kint gheboren es. soe
 esmen hem sculdich die oeren
dicken te bemelkene metter spunnen. endemen moet
wachten dat de melc niet ne comme in de oren. noch
in de nese ulocken. ende bint den nauele. IIII vingheren uan
den lichame. bedi naer de mate uan den nauele. soe sal

 de roede de manlicheit wassen cleen ofte groot: Ende omme
dat haestelic soude spreken. bestrijct sinen roest met
honighe. ende sine nese ulocken met warmen watere
Endemen es altoes sculdich dat kint te duwene ende te
voughene sine leden. dats te wetene vorhooft (ulocken)

 nese ulocken. buuc ende nieren. ende temperense datter
niet uele wacheden hute ne gae. ende sietmen eenighe
uan desen teekinen. soe salment vaster binden dan men
was ghewone. ende doet lange slapen. daer na badet
in laeu water. ende bringet weder te siner ghewonten

 ende dan gheeft hem eene slapendemedicinen. soe dat te
bet slapenmach. dan gheeft hem de borst ende wieghet
effelike ¶ Item intbeghinsele uan siner ghebornissen
esmen hem sculdich te deckene sine oghen. ende te setten
in steden daert niet te claer ne si. ende daer ne gheene

 diuersche gheesten ne staen no varwe. ende singhet
hem met soeter stemmen ende alst tijt es uan sprekene. soe
saluet den kinde sine tonge met boteren. ende dits alder
meest te doene al de sprake verspadichts. Endemen (he)
es hem sculdich te sprekene ja uor hem lichte worden

 Ende als den tijt es dat den tanden sullen commen. soe
wriuet dat tantuleesch met boteren. endemet hinnen

 Hoemen jonghe kinderen regieren sal] 'ren sal' staat op de volgende regel.
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r ende des anderdaghes des ghelike. Ende des derde dages soe maect eenen roec van
wel riekende cruden.

Hoe men jonghe kinderen regieren sal

Als een kint gheboren es, soe es men hem sculdich die oeren dicken te bemelkene
metter spunnen. Ende men moet wachten dat de melc niet ne comme in de oren,

noch in de nesevlocken.
Ende bint den navele,  vingheren van den lichame. Bedi naer de mate van den

navele, soe sal de roede de manlicheit wassen, cleen ofte groot.
Ende omme dat haestelic soude spreken, bestrijct sinen roest met honighe ende

sine nesevlocken met warmen watere.
Ende men es altoes sculdich dat kint te duwene ende te voughene sine leden,

dats te wetene vorhooft, nesevlocken, buuc ende nieren. Ende temperen se, datter
niet vele wacheden hute ne gae. Ende siet men eenighe van desen teekinen, soe sal
ment vaster binden dan men was ghewone ende doet lange slapen. Daerna badet

in laeu water ende bringet weder te siner ghewonten ende dan gheeft hem eene
slapende medicinen, soe dat te bet slapen mach. Dan gheeft hem de borst ende
wieghet effelike.

Item, int beghinsele van siner ghebornissen es men hem sculdich te deckene
sine oghen ende te setten in steden daert niet te claer ne si ende daer ne gheene

diversche gheesten ne staen, no varwe. Ende singhet hem met soeter stemmen.
Ende alst tijt es van sprekene, soe salvet den kinde sine tongemet boteren. Ende

dits aldermeest te doene als de sprake verspadichts. Ende men es hem sculdich te
sprekene, ja vor hem, lichte worden.

Ende als den tijt es dat den tanden sullen commen, soe wrivet dat tantvleesch
met boteren ende met hinnen [smautte. Ende dwaet sinen hals ende sine kele met]

 Hoe men jonghe kinderen regieren sal] Hoe men op de juiste wijze kinderen zal behandelen, op-
voeden  die oeren dicken] Op geregelde tijden – bemelkene metter spunnen] Voeden met
moedermelk  nesevlocken] Neusvleugels  bint] Bint ... af | navele] Navelstreng | mate] Nl. de
lengte die resteert na het afbinden  soe] Voeg toe: groot | roede de manlicheit] Penis | wassen]
Groeien  ommedat]Voeg toe: de baby | haestelic] Snel | roest]Gehemelte  duwene]Masseren
| voughene sine leden] Zijn ledematen te verbinden (met verband)  temperen se] Zij [de buik
en nieren] moeten zich vormen  teekinen] Nl. te veel vochtigheid  binden] Verbinden |
ghewone] Gewend  te siner ghewonten] Tot het normale verband  slapende medicinen]
Medicijn dat doet slapen | te bet] Lees: het kind beter  effelike] Ritmisch  int beghinsele van
siner ghebornissen] Lees: kort na zijn geboorte | deckene] Bedekken  te setten] Neer te leggen |
claer] Licht – daer ne gheene diversche gheesten ne staen, no varwe]Waar zich niet veelmensen
bevinden, noch kleuren  soeter stemmen] Zachte stem  alst tijt es van] Als de tijd is gekomen
om te – Ende dits aldermeest te doene al de sprake verspadichts] En dit is het belangrijkst
te doen wanneer de spraak is vertraagd  als] Geëmendeerd. In het handschrift ‘al’  lichte
worden] Makkelijke woorden  hinnen] Kippenvet
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v smautte. ende dwaet sinen hals ende sine kele met watere
daer gherste in ghesoden es. Ende heuet den lichame
licht. soe leght up sinen buuc eene plaester ghema-
ect uan conmine ende uan aysile gheminget met sukere (uan)

 (gom) uan gumme uan arabien. ende des ghelike. ende heuet
den lichame uaste. soe maect hem cleene suppositorien
uan honich uan cautoen (uan saute) musstronte. ende als den tijt comt
dat ghijs te doene ebt. soe maect een cleenmaegdelion
uan sukere ende uan melke. ende dat gheeft den kinde

 mede te spelene. soe dat sughe. ende datter niet af in swe-
llecht. ende tuleesch dat heeft up de borst dat sal ueran-
deren. ende wert hem die substancie snachts te sughene
ende alsoe esment sculdich te doen in gheordinerden tijt. Ende
es dat sake dat deen let meeder es dan dander. dat

 machmen bringhen te goeden stade up dat dat onghe-
mac nieuwe es: Eerst nemt brance vrcina metter
wortelen. radices altee. de bladeren uan (altee) apien
semen petaselijn. maratri. alle dese cruden siedt in dat
water. ende daer ouer stouet dat sieke let. ende decket

 met eenen liinen cleede nieuwe. dat sweete. daer naer
wriuet met deser saluen. die gheconficiert es aldus
¶ Recipe vnguentum dialtee. once  oleum laurini once  misce ende
daer met soe saluet dlet III waerf ofte IIII waerf sda-
ghes. Dan soe nemt dyaceraceos. ceroneum oxiro

 crocium ana once I dialtea once II mingelet te gader met dial-
tea. hier met saluet dlet ende dan bindet wel. ende daer
na badet int watere

Hoemen ordineren sal de voester

DIe voester moeder moet sijn claer jonc uan var-
 wen wit met roetheden gheminct. ende die gheen

kint ne dracht. no datsi niet ne ebben seere borsten. maer
die borsten groet redelic vet ¶ Dit sijn hare dieten
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v smautte. Ende dwaet sinen hals ende sine kelemet watere, daer gherste in ghesoden
es.

Ende hevet den lichame licht, soe leght up sinen buuc eene plaester ghemaect
van conmine ende van aysile, gheminget met sukere van gumme van Arabien ende

des ghelike. Ende hevet den lichame vaste, soemaect hem cleene suppositorien van
honich, van cautoen, musstronte.

Ende als den tijt comt dat ghijs te doene ebt, soe maect een cleen maegdelion
van sukere ende van melke. Ende dat gheeft den kinde mede te spelene, soe dat
sughe ende datter niet af in swellecht. Ende t vleesch dat heeft up de borst, dat sal

veranderen. Ende wert hem die substancie snachts te sughene ende alsoe es ment
sculdich te doen in gheordinerden tijt.

Ende es dat sake dat deen let meeder es dan dander, dat mach men bringhen
te goeden stade, updat dat onghemac nieuwe es: eerst nemt brance urcina metter
wortelen, radices altee, de bladeren van apien, semen petaselijn, maratri. Alle dese

cruden siedt in dat water ende daerover stovet dat sieke let ende decket met eenen
liinen cleede nieuwe, dat sweete. Daernaer wrivet met deser salven, die gheconfi-
ciert es aldus. Recipe: unguentum dialtee once , oleum laurini once , misce. Ende
daer met soe salvet dlet drie waerf ofte vier waerf sdaghes. Dan soe nemt dyace-
raceos, ceroneum, oxirocrocium ana once , dialtea once . Mingelet tegader met

dialtea. Hiermet salvet dlet ende dan bindet wel. Ende daerna badet int watere.

Hoe men ordineren sal de voester

Die voestermoeder moet sijn claer jonc, van varwen wit, met roetheden gheminct
ende die gheen kint ne dracht, no datsi niet ne ebben seere borsten, maer die bor-
sten groet, redelic vet.

Dit sijn hare dieten. [Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no]

 dwaet]Was  hevet den lichame licht] Lees: heeft hij last van buikloop  conmine] Komijn (Cu-
minum Cyninum L.) | aysile] Azijn  hevet den lichame vaste] Lees: heeft hij last van verstopping
 musstronte]Muizenkeutels  ghijs] Voeg toe: een bezigheid? | maegdelion] Zuigtablet – soe
dat sughe ende datter niet af in swellecht] Waarop het kind kan zuigen en het niet in zal slikken  t
vleesch] Onduidelijk. De zin maakt duidelijk dat het kind op een gegeven moment ander voedsel tot
zich zal nemen dan borstvoeding.  wert hem] geef hem niet | substancie] Nl. de tablet  ghe-
ordinerden tijt] Bepaalde tijd; wanneer de tijd hier rijp voor is?  deen let meeder es dan dander]
Het ene ledemaat groter is dan het andere  te goeden stade] Tot de goede lengte | updat dat on-
ghemac nieuwe es] Mits dit gebrek van recente aard is | brance urcina] Verschillende mogelijkheden.
Acanthus (Acanthus mollis L.) berenklauw (Heracleum sphondylium L.) of brandkruid  radices
altee] Wortelen van heemst (Althaea officinals L.)  daerover] Daarmee  dat sweete] Zo-
dat het gaat zweten | wrivet] Wrijf (het lichaamsdeel) in  unguentum dialtee] Een zalf waarvan
het actieve bestanddeel heemst is (Althaea officinalis L.) | oleum laurini] Olie van de laurierboom |
misce] Betekenis is onduidelijk – dyaceraceos] Een samengesteld geneesmiddel, met als be-
standdeel wax?  ceroneum] Een waspleister | oxirocrocium] Waarschijnlijk een samengesteld
medicijn van azijn en saffraan | dialtea] Een zalf waarvan het actieve bestanddeel heemst is (Althaea
officinalis L.)  Hoe men ordineren sal de voester] Hoe men op de juiste wijze een voedster zal
kiezen  voestermoeder] Voedster, min | claer] Zonder twijfel | met roetheden gheminct] Met
rode wangen; sproeten?  no] Noch | seere] Pijnlijke
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r Sine sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn
no scerp no bittere no hart. no stoppende. alse pore-
ide oeyugoen pepere. no andere specien diemen
doet in spijse omme de smake te ebbene. alse peper loec

 erucam. endemindert hare de melc seere. soe maect hare
wellinghe uan mele uan boenen uan rijse uan broede
uan melke uan sukere. dat salse eten. daer af meer-
dert de melc seere. Ende es hare (spijse te gro) spunne
te groet. soe mindert hare dyeten. ende doetse pinen

 ende dan gheeft hare sirupus acetosus ende subtilen wijn
Ende uloit dat kint te seere. soe gheeft de uorseit
moeder tetene cruden die stoppen

Van puusten die wassen ane de kinderen

DIe puusten die wassen ane
 de jonghe kinderen. die es

men sculdich te wriuene met saute
ende dan bindet met eenre scroeden. welken kinde men
niet mach gheuen no te suer no te soete. Ende es dat
sake dat den kinde comt eenen antrax. gheeft der

 moeder te drinkene tisanne. ende gheeft der moeder
tetene ghetemperde spijse no te suer no te soete

Van uleesche dat wast in de moeder binnen

HEt sijn somighe
wiuen die uleesch

 wast in de moeder. ende
dat hanct binnen der marticen. ende dat comt uan sperma
datmen ontfaet in de martrice. ende es der in gheuort
Want sine connen hem daer af niet purgieren no suueren
dese wiuen conforteren wi met siedingen endemet goeden

 cruden. endemet stouingen. dwelke my te lanc ware te seggen

om te bekennen goede spunne

 Van puusten die wassen ane de kinderen] 'de kinderen' staat op de volgende regel.  Van
uleesche dat wast in de moeder binnen] 'oeder binnen' staat op de volgende regel.
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r Si ne sal eten ghene spijse die seere ghesauten sal sijn, no scerp, no bittere, no hart,
no stoppende, alse poreide, oeyugoen, pepere, no andere specien die men doet in
spijse omme de smake te ebbene, alse peper, loec, erucam.

Ende mindert hare de melc seere, soe maect hare wellinghe van mele, van boe-
nen, van rijse, van broede, van melke, van sukere. Dat sal se eten, daeraf meerdert

de melc seere. Ende es hare spunne te groet, soe mindert hare dyeten. Ende doet
se pinen, ende dan gheeft hare sirupus acetosus ende subtilen wijn. Ende vloit dat
kint te seere, soe gheeft de vorseit moeder tetene cruden die stoppen.

Van puusten die wassen ane de kinderen

Die puusten die wassen ane de jonghe kinderen, die esmen sculdich te wrivenemet
saute, ende dan bindet met eenre scroeden. Welken kinde men niet mach gheven
no te suer, no te soete. Ende es dat sake dat den kinde comt eenen antrax, gheeft
der moeder te drinkene tisanne ende gheeft der moeder tetene ghetemperde spijse
no te suer, no te soete.

Van vleesche dat wast in de moeder binnen

Het sijn somighe wiven die vleesch wast in de moeder ende dat hanct binnen der
marticen. Ende dat comt van sperma, dat men ontfaet in de martrice ende es der
in ghevort. Want si ne connen hem daeraf niet purgieren, no suveren. Dese wiven
conforteren wimet siedingen endemet goeden cruden endemet stovingen, dwelke

my te lanc ware te seggen.

Om te bekennen goede spunne

 scerp] Scherp; pittig | hart] Hard; vast  stoppende] Verstoppend | oeyugoen] Ui (Allium cepa
L.) | specien] Kruiden  erucam] Mosterd  mindert] Vermindert | wellinghe] Een pap –
boenen] Bonen  rijse] Rijst | broede] Brood | meerdert] Vermeert  groet] Overvloedig
– Ende doetse pinen] En doen haar borsten pijn  sirupus acetosus] Azijn-siroop | subtilen]
Verdunde – Ende vloit dat kint te seere] En heeft het kind diarree  de vorseit moeder] Nl. de
voedster | stoppen] Verstoppen; de stoelgang weer in evenwicht brengen  Van puusten die was-
sen ane de kinderen] Over puisten bij kinderen  wassen] Groeien  scroeden] Zwachtel |
Welken kinde] Aan deze kinderen (met puisten) | gheven] Nl. voedsel  comt] Krijgt | antrax]
Zweer  der moeder] De moeder, de voedster  Van vleesche dat wast in de moeder binnen]
Over vlees dat binnen in de baarmoeder groeit  van] Door – es der in ghevort] Is daarbin-
nen verrot geraakt  si ne connen hem daeraf niet purgieren, no suveren] Ze kunnen het sperma
van daar niet reinigen, noch zuiveren  stovingen] Heteluchtbaden
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v DIe melc bekentmen aldus. drupt eenen druepele up eenen na-
ghele. ende essi no te dicke no te dinne no te smeltende no
te seere uergadert. hebbende soeten roke. puer soethede
die es goet. ghesauten ofte qualic riekende. die nes

 niet goed. omme des uoetsele des kints. ende omme de
ghesontheit des kints

Om een wijf te makene nauwe
als ofte si eene maghet ware

OMme de martrix te nauwene dat si scinenmaght
 Daer toe nemt dwitte uan den eye. ende temperet

met watere. daer in ghesoden es pulegium ofte sinapis
ofte spijc. ofte valeriane. ofte eenigherande droegende
cruden. ende daer in uet een liinen cleet II waerf sdaghes
ofte III ende dat soe leght in den mont uan der martricen. ende

 datmense dwae. metten seluen watere al heet. metten welken
men maect dese temperinghe ¶ Recipe de wortele uan yli-
ecis. ende die tempert met regen water. ende dit leght met
eenen liinen cleede ofte met cautoen in de moeder ghelijc
dat uorseit es. ende dit doet sdaghes II waerf ofte III

 tote dat si bi den man wesen wille. si sullen daer mede
seere nauwe werden. datmenmet pinen der in gheraken
sal ¶ Een ander Nemt puluer uan nitrum ofte uan
mori ende dat doet der in ghelijc den anderen dat dwinct
ende stopt seere ¶ Noch een ander. dat somighe wiuen. ende

 ledighe wiuen pleghen te doene. alsi des daghes mans
gheploghen ebben. ende hem dan louenmaght. Si nemen de
wortele uan lapacium acutum ende uan mori. die stampen si ende
siedense in water. endemettien water wasschen si hare wijflichede
ende dan sauons alsi te bedde gaen dan ebben si ghemaect puluer

 uan gallarus die niet ne sijn ghegaet. ende (werpen si) dat wer-
pen si in den hals uan der natuerliker moeder. ende daer
mede droecht den hals uan der martricen ende naut. ende dat

 werpen si] Met rood doorgehaald.



editie 

v Die melc bekent men aldus: drupt eenen druepele up eenen naghele. Ende essi no
te dicke, no te dinne, no te smeltende, no te seere vergadert. Hebbende soeten roke,
puer soethede, die es goet. Ghesauten ofte qualic riekende, die nes niet goed omme
des voetsele des kints ende omme de ghesontheit des kints.

Om een wijf te makene nauwe als ofte si eene maghet ware

Omme de martrix te nauwene, dat si scinen maght. Daertoe nemt dwitte van den
eye ende temperet met watere. Daer in ghesoden es pulegium, ofte sinapis, ofte
spijc, ofte valeriane, ofte eenigherande droegende cruden. Ende daer in vet een
liinen cleet twee waerf sdaghes, ofte  ende dat soe leght in den mont van der

martricen. Ende dat men se dwae metten selven watere, al heet, metten welken
men maect dese temperinghe.

Recipe: de wortele van yliecis ende die tempert met regenwater. Ende dit leght
met eenen liinen cleede, oftemet cautoen, in demoeder, ghelijc dat vorseit es. Ende
dit doet sdaghes twee waerf ofte drie, tote dat si bi den man wesen wille. Si sullen

daermede seere nauwe werden, dat men met pinen der in gheraken sal.
Een ander: nemt pulver van nitrum, ofte van mori ende dat doet der in, ghelijc

den anderen. Dat dwinct ende stopt seere.
Noch een ander. Dat somighe wiven ende ledighe wiven pleghen te doene, alsi

des daghes mans gheploghen ebben ende hem dan loven maght. Si nemen de wor-
tele van lapacium acutum ende van mori. Die stampen si ende sieden se in water.

Ende mettien water wasschen si hare wijflichede, ende dan savons, alsi te bedde
gaen, dan ebben si ghemaect pulver van gallarus, die niet ne sijn ghegaet ende dat
werpen si in den hals van der natuerliker moeder. Ende daermede droecht den
hals van der martricen ende naut. Ende dat [scijnt, dat men der in niet soude]

 drupt] Drup, laat vallen  smeltende] Vloeibaar | seere vergadert] Dik | roke] Geur  puer]
Zuiver | qualic riekende] Stinkende | omme] Voor  nauwe] Nauw (nl. de vagina)  sinapis]
Mosterd  spijc] Lavendel | valeriane]Valeriaan | eenigherande droegende] Enig andere gedroogde
– Ende daer in vet een liinen cleet] En vet daarmee een linnen doek in  se] Nl. de vagina |
dwae] Wast | selven watere, al heet,] Hetzelfde hete water – metten welken men maect dese
temperinghe] Waarmee deze kruiden werden gemengd  yliecis] Gele lis (Iris pseudacorus L.)
 bi denmanwesenwille]Nl. omde liefde te bedrijven  in]Nl. in de vagina  nitrum]Natron
| mori] Bramen (Rubus fruticosus agg.) – ghelijc den anderen] Net als de andere kruiden
 dwinct] Bedwingt | stopt] Maakt dicht  ledighe] Ongehuwde – alsi des daghes mans
gheploghen ebben] Als zij op een dag gemeenschap met een man hebben  hem dan loven maght]
Hem willen doen geloven maagd te zijn  lapacium acutum] Paardezuring (Rumex aquaticus L.) |
mori] Bramen (Rubus fruticosus agg.)  gallarus] Betekenis is onduidelijk  werpen] Leggen |
droecht] Droogt ... uit  naut] Vernauwt



 editie

r scijnt datmen der in niet soude ghebringen eenen dume
Ende alsi commen an hiement rikers. diese uioleren willen
dan maken si ghecroen. ghelijc ofte si maghet waren
ende aldus gaen si uan lande te lande ende bedriegen de mans

 Ende ic trotula ebbe hier mede urauwen gheholpen die
kinderen hadden gehadt. ende daer na trocken si te huwe-
like. ende hare mans ne conster niet met ghesijn den ersten
nacht. ende si hildense ouer maecht. ende noch sijn somighe
onsuuer wiuen ghecorrumpert ende ledige. die welke

 maken een constrijcstijf ten seluenmaer onberadelike. bedi
si gheuen hem seluen sonder bloet. ende si quitsen die man-
like roede ¶ Recipe roede gallen sumac plantago. confoli-
da majora. boli armenici. alumen ana dragme  dit siet in regen
water. ende wasschet de moeder alsoet uorseit es. Ende.

 omme te beter te sine. soe leggen si des nacht in de porte
sanguissugas. behendelike dat sire niet in ne gaet te
uerre maer dat si dat bloet hute trecke. ende aldus soe
werden eenighe mannen bedrogen uan den wiuen

 wiuen] De rest van het blad is afgesneden. De rode inkt van de volgende hoofdstuktitel is nog net
zichtbaar.
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r scijnt, dat men der in niet soude ghebringen eenen dume. Ende alsi commen an
hiement rikers, die se violeren willen, danmaken si ghecroen, ghelijc ofte simaghet
waren. Ende aldus gaen si van lande te lande ende bedriegen de mans.

Ende ic, Trotula, ebbe hiermede vrauwen gheholpen die kinderen hadden ge-
hadt ende daerna trocken si te huwelike. Ende hare mans ne conster niet met ghe-

sijn den ersten nacht ende si hilden se over maecht.
Ende noch sijn somighe onsuver wiven, ghecorrumpert ende ledige, die welke

maken een constrijcstijf ten selven, maer onberadelike. Bedi si gheven hem selven
sonder bloet ende si quitsen die manlike roede.

Recipe: roede gallen, sumac, plantago, consolida majora, boli armenici, alumen
ana dragme . Dit siet in regenwater ende wasschet de moeder alsoet vorseit es.

Ende omme te beter te sine, soe leggen si des nacht in de porte sanguissugas,
behendelike, dat sire niet in ne gaet te verre, maer dat si dat bloet hute trecke. Ende
aldus soe werden eenighe mannen bedrogen van den wiven.

 hiement rikers] Iemand die rijker is. M.a.w. als ze een rijkere partij tegenkomen, met wie ze on-
tucht willen plegen | violeren] Onteren; schenden?  trocken si te huwelike] Begaven zij zich in het
huwelijk – ne conster niet met ghesijn] Kon haar niet penetreren (door de nauwte)  si hilden
se over] Men hield haar voor  onsuver] Onteerde; onkuise | ghecorrumpert ende ledige] Bedor-
ven en ongehuwd  constrijcstijf] Betekenis is onduidelijk. Verbonden met ‘constrictiven’, f. v? |
ten selven,maer onberadelike] Voor dezelfde reden,maar op ondoordachte wijze – Bedi si gheven
hem selven sonder bloet, ende si quitsen die manlike roede] Omdat zij zichzelf als maagd voordoen
tijdens de gemeenschap, zonder zelf bloed te verliezen, en zij de penis van deman schaden.  roede
gallen] Rode galnoten | sumac] Sumak (Rhus coriaria L.) | consolida majora] Smeerwortel (Conso-
lida major L.) | alumen] Latijnse vorm van aluin; dubbelzout van aluminium sulfaat en kaliumsulfaat.
 Ende omme te beter te sine] Om een nog beter resultaat te krijgen | sanguissugas] Een bloedzuiger
 behendelike] Behendig | sire] Deze (nl. de bloedzuiger)  van] Door
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v Dan de natuere te doen commene. ende de moeder
te suuerenne. ende dode uruchten hute te trecken
ende tgat uan der moeder te doen slakene. Recipe
radices crini domestici assi prumorus damasceni

 olie oliuarus dat gheminget tsamen. ende in de moeder
ghesteken. dat doet der urauwen natuere commen
Item succarus saluie domestici dat ghedroncken. ende
dat cruut ghewreuen in sticken. ende uan onder
in de moeder ghesteken. dat trect alle quade

 humoren huter moeder et purgiert humoren
Item ten seluen een sacskin ghemaect eenen vinger
lanc. wullet dat cum allium domestici assi. ghemin-
ghet met esile. ende dat uan onder ghesteken suuert
ende purgiert de moeder

 succarus] Onzeker over juiste oplossing afkorting  moeder] In de kantlijn is een stempel van
de bibliotheek Brugge te zien. Hieronder volgt een scheur, en houdt de pagina op.
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v Dan de natuere te doen commene ende de moeder te suverenne ende dode vruch-
ten hute te trecken, ende tgat van der moeder te doen slakene. Recipe: radices crini
domestici assi, prumorus damasceni, olie olivarus. Dat gheminget tsamen ende in
de moeder ghesteken. Dat doet der vrauwen natuere commen.

Item: succarus, salvie domesticus, dat ghedroncken ende dat cruut ghewreven
in sticken ende van onder in de moeder ghesteken. Dat trect alle quade humoren
huter moeder et purgiert humoren.

Item ten selven: een sacskin, ghemaect eenen vinger lanc, wullet dat cum allium
domestici assi, gheminghet met esile. Ende dat van onder ghesteken, suvert ende

purgiert de moeder.

 Dan de natuere te doen commene] Omdat er een halve pagina ontbreekt, is het moeilijk te ach-
terhalen welk onderwerp deze tekst behandelt. Vermoedelijk gaat het om het hoe te handelen bij
een miskraam. – vruchten] Foetussen  slakene] Verminderen | radices crini] Betekenis is
onduidelijk  domestici assi] Van huis en gedroogd | prumorus damasceni] Betekenis is onduidelijk
| olivarus] Van olijven  der vrauwen natuere] Nl. de menstruatie  succarus] Suiker (Saccharum
officinarum L.) | salvie domesticus] Salie van het huis (?) – ghewreven in sticken] Ingewreven in
een tampon (?)  et] En  wullet] Vult | cum allium] Met knoflook
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