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HFST I: INLEIDING 
In dit eerste, vrij korte, hoofdstuk zal ik beginnen met een opsomming van de reeds uitgegeven 

literatuur rond het werk Der Vrouwen Heimlicheit. Hieruit zal ook mijn motivatie duidelijk naar 

voren komen. Daarna geef ik de opzet van deze verhandeling mee, een kleine samenvatting van 

wat in ieder hoofdstuk zal worden besproken, en ik eindig dit hoofdstuk met een korte 

verantwoording van de gebruikte hoofdbronnen en verwijzingen naar beide teksten. 

 

1. Status Quaestionis 
Hieronder geef ik een kort overzicht van de verschillende studies die reeds zijn verricht rond Der 

Vrouwen Heimlicheit. Voor het eerste gedeelte van dit overzicht baseer ik mij op de stand van 

zaken die van Doorn1

 

 schetst in haar doctoraalscriptie, aangezien die maar loopt tot 1977 vul ik het 

lijstje zelf verder aan. Het gaat vooral om onderzoeken rond het Gentse handschrift UB 444, maar 

aangezien de Ripuarische tekst Ms.Germ.oct.187 dezelfde tekst bevat en oorspronkelijk 

teruggegaan moet zijn op eenzelfde bron, leren we uit de artikels over de Gentse tekst ook wel wat 

over de Ripuarische variant.  

1838 Het Gentse handschrift wordt voor het eerst vermeld door F.J. Mone, in zijn Uebersicht2 

 Hij citeert de eerste bladzijde en maakt een opmerking over de lyrische intermezzo’s en het 

 explicit. Verder geeft hij ook aan dat er drie handschriften bewaard zijn van deze tekst: het 

 Gentse, één dat in bezit is van Hoffmann von Fallersleben, zoals hij vermeldt in zijn Horae 

 Belgicae3; en één dat vermeld wordt door Sanderus in zijn Bibliotheca Belgica 

Manuscripta4

1841 De drie andere traktaten uit het handschrift worden uitgegeven door Ph. Blommaert, in 

zijn Oudvlaemsche gedichten II

. 

5

1846 Er komt dan toch een eerste editie van Der Vrouwen Heimlicheit

. Hij komt (nog) niet tot een editie van Der Vrouwen 

Heimlicheit maar vermeldt de tekst hier wel reeds.  
6

1850 Een eerste beschrijving van inhoud en uiterlijk van het Gentse handschrift komt er door  

 door Ph. Blommaert. 

Deze editie wordt in Gent uitgegeven en is vrij correct en betrouwbaar. In de inleiding tot 

zijn editie vermeldt Blommaert eveneens beide andere handschriften van de tekst. 

 
                                                 
1 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 11-18. 
2 Mone, F.J., Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit. Tübingen, 1838. Retroprint 
Amsterdam, 1970. 
3 Fallersleben, A.H.H. von, Horae Belgicae / studio atque opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis. 1830-
1862. 
4 Sanderus, A., Bibliotheca Belgica Manuscripta, 1641. Anastatische heruitgave Brussel, 1972. 
5 Blommaert, Ph., Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, deel II. Gent, 1841. 
6 Blommaert, Ph. (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no.3). C. Anoot – Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
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J.d. Saint-Genois, in zijn Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits7

1885  Der Vrouwen Heimlicheit wordt (net als andere natuurkundige werken) nog niet als echt  

 interessant letterkundig werk beschouwd, maar krijgt in de derde druk van Geschiedenis 

der Nederlandse Letterkunde deel II

.  

8

Van Doorn geeft daarna nog een verdere opsomming van korte vermeldingen van de tekst in 

werken van bijvoorbeeld te Winkel (1887), Kalff (1906) en Deleu (1948). Deze volledige 

opsomming zou ons te ver leiden, ik heb hier enkel overgenomen wat voor ons onderzoek van 

belang is en werken toegevoegd waarop ik me heb gebaseerd. We gaan dan ook meteen over naar 

bijna een eeuw later, met een eerste vertaling van Der Vrouwen Heimlicheit: 

 dan toch al een vermelding door W.J.A. Jonckbloet.  

 Een stap in de goede richting dus. 

1974 L. Elaut9

1977 M. van Doorn en W. Kuiper

 vertaalt de Gentse tekst van Der Vrouwen Heimlicheit voor het eerst naar het 

modern Nederlands. Hij gaat in de inleiding hiertoe uitgebreid in op de relatie tussen de 

Gentse tekst en het Latijnse De Secretis Mulierum, en bespreekt ook de lyrische 

intermezzo’s. Hij dateert de tekst op 1360 à 1375. 
10

1981 In haar doctoraalscriptie voert M. van Doorn

 publiceren een artikel over Der Vrouwen Heimlicheit in het 

 tijdschrift ‘Spektator’. Ze beoordelen de vertaling door Elaut negatief en tonen enkele van 

zijn grootste fouten aan. Verder gaan ze ook in op een aantal eigenaardigheden van de tekst 

in het Gentse handschrift, zoals het explicit en het acrostichon. En wordt bij hen ook al kort 

ingegaan op de Ripuarische tekst, in het bezit van Hoffmann von Fallersleben. 
11

1984 In Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de 

Rijksuniversiteit Gent, deel I, geeft J. Reynaert

 uitgebreid onderzoek naar de tekst van Der  

 Vrouwen Heimlicheit. Ze omschrijft de bron, inhoud, structuur, geschiedenis, en dergelijke 

 van het Gentse handschrift. Daarnaast behandelt ze ook kort de andere volkstalige traktaten 

 van Der Vrouwen Heimlicheit, zijnde de Franse en het Ripuarische, en vergelijkt ze 

uitgebreid met de Gentse tekst. 

12

                                                 
7 Saint-Genois, J. de, Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de la ville et de 
l’université de Gand. Gent, 1849-1852. 

 een beschrijving van het handschrift UB 

444. Hij geeft bovendien ook het incipit en explicit weer van de vier verschillende traktaten 

in dit handschrift. 

8 Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, deel II. Groningen, 1885. 
9 Elaut, L. (ed.), Der vrouwen heimlicheid : een Laat-Middeleeuws leerdicht in Nederlands van nu gezet. 
Gent, 1974. 
10 Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen Heimlicheid’, in: Spektator 6 (1976-1977), p. 539-551. 
11 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981]. 
12 Reynaert, J., Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
te Gent. 1: De handschriften verworven voor 1852. Wetteren: Universa, 1984, p. 111-113. 
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1992 H.R. Lemay13

1996 In zijn artikel over Der Vrouwen Heimlicheit, getiteld ‘De dichter lijdt’

 geeft een Engelse vertaling uit van het Latijnse De Secretis Mulierum, een 

pseudo-Albertus Magnus. In de inleiding tot deze vertaling bespreekt ze ook uitgebreid 

auteur, datering, context en inhoud van dit Latijnse werk. 
14

1996 D.E. van der Poel publiceert het artikel ‘ “Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te 

dichtene”. “Der vrouwen heimelijkheid” en de geadresseerde opdrachtgeefster’

, bespreekt 

G.H.M. Claassens vooral één bepaald intermezzo van de Gentse tekst, namelijk de lange 

dichterklacht (v. 643-707). Na een uitgebreide analyse plaatst hij die ook in zijn context en 

komt tot de conclusie dat de intermezzo’s autobiografisch moeten worden opgevat. 

Bijgevolg vormen ze voor hem ook het primaire thema van de tekst, en mogen ze niet 

verwaarloosd worden door ze simpelweg als literaire conventie te beschouwen. 

15

1998 M. Green publiceert het artikel ‘«Traitié tout des mençonges» The Secrés des dames, 

‘Trotula’, and Attitudes toward Women’s Medicine in Fourteenth- and Early-Fifteenth-

Century France’

. Ze geeft 

daarin een korte bespreking van het ontstaan en de context van het Gentse handschrift, 

maar gaat de Gentse tekst daarna voornamelijk bekijken vanuit een gender-perspectief. Zo 

behandelt ze de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke lezers, de manier waarop 

vrouwen lezen, en de relatie tussen de geadresseerde vrouw in de Gentse tekst en het 

lezerspubliek. 

16

1999 In haar artikel ‘Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse 

artesliteratuur’

. Daarin heeft ze het niet alleen over het Latijnse De Secretis Mulierum, 

maar ook over de Franse traditie van de Des Secrés des dames, en over het gynaecologisch 

traktaat Liber Trotula. 

17

1999 In zijn artikel ‘Over medische kennis in de late middeleeuwen’

, bespreekt O.S.H. Lie de geneeskunde in de middeleeuwen en de 

voorstelling die men er toen van had. Ze betrekt daarbij ook de Latijnse bron De Secretis 

Mulierum, het Liber Trotula en de volkstalige tradities. 
18

                                                 
13 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992. 

, geeft J. Reynaert aan dat 

men niet zomaar mag denken dat men in de middeleeuwen altijd negatief stond tegenover 

14 Claassens, G.H.M., ‘Een dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in “Der Vrouwen Heimelijcheit’’ 
(Gent, UB, 444)’, in: Porteman, K., Verbeke, W. en Willaert, F. (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de 
kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven, 1996, p. 93-102. 
15 Poel, D.E. van der, ‘ “Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te dichtene”. “Der Vrouwen 
heimelijkheid” en de geadresseerde opdrachtgeefster’. in: Nederlandse Letterkunde I, 1996, p. 249-259. 
16 Green, M., ‘«Traittié tous des mençonges», The Secrées des dames, «Trotula», and Attitudes toward 
Women’s Medicine in Fourteenth – and Early – Fifteenth – Century France’, in: Desmond, M. (ed.), 
Christine de Pizan and the Categories of Difference, Medieval Cultures vol. 14. University of Minnesota 
Press, 1998. Chapter 8, p. 146 e.v. 
17 Lie, O.S.H., Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. 
Amsterdam, 1999, Achtste Bert van Selm – lezing. 
18 Reynaert, J., ‘Over medische kennis in de late middeleeuwen. De Middelnederlandse vertaling van 
Lanfrancs Chirurgia magna, in: Millenium, tijdschrift voor middeleeuwse studies, jg.13, nr.1, 1999, p. 21-30. 
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seksualiteit. De middeleeuwse geneeskunde behandelde seksualiteit daarentegen positief, 

omdat zo de lichaamssappen in balans werden gehouden, wat dan weer leidde tot een goede 

gezondheid. Zo wordt ook in de oorspronkelijke bron voor Der Vrouwen Heimlicheit, de 

De Secretis Mulierum, opgekomen voor het natuurlijk recht van de vrouw op seksualiteit. 

2005 In ‘De verliefde leraar’19

 

 gaat O.S.H. Lie nu specifieker in op de lyrische intermezzo’s in 

de Gentse tekst, en in de middeleeuwse artesliteratuur in het algemeen. Ze bespreekt vooral 

de relatie artesliteratuur – lyriek en besluit dat de intermezzo’s een literaire conventie 

waren uit die tijd. 

2. Motivatie 
Wat meteen opvalt in deze status quaestionis, is dat de meeste literaire publicaties rond Der 

Vrouwen Heimlicheit vanaf de jaren ’90 te dateren zijn. De eerste editie van de Gentse tekst (door 

Ph. Blommaert20) én de eerste vertaling ervan (door L. Elaut21

Maar wat vooral erg opvallend is in deze lijst met literatuur, is de grote afwezigheid van publicaties 

over de Ripuarische tekst van Der Vrouwen Heimlicheit. Het bestaan ervan wordt hier en daar wel 

even kort aangegeven, maar over de tekst zelf wordt pas voor het eerst ingegaan in het artikel van 

Kuiper en van Doorn

) gebeurden dan wel al een heel eind 

vroeger, respectievelijk ca. 1843 en in 1947, toch valt het mij op dat de meerderheid van de artikels 

over de inhoud en de opbouw van de tekst vrij recent zijn. De meeste artikels over de Gentse, 

Middelnederlandse variant concentreren zich vooral op de lyrische intermezzo’s in deze tekst, wat 

natuurlijk ook wel zijn opvallendste kenmerk is, temeer omdat de andere varianten dit niet hebben. 

 

22, uit 1976-1977. Zij besteden er voor het eerst al wel wat verdere aandacht 

aan, al blijft die wel nog steeds erg summier. Pas met de doctoraalscriptie door van Doorn23

                                                 
19 Lie, O.S.H., ‘De verliefde leraar. Liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten’, in: Sleiderink, R. en 
Uyttersprot, V. (eds.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor 
Jozef D. Janssens. Leuven: Davidsfonds/Literair; voor Nederland: Amsterdam University Press, 2005, p. 
238-257. 

, in 

1985, wordt er voor het eerst dieper ingegaan op de Ripuarische tekst. Daarin bespreekt zij de 

Gentse tekst van Der Vrouwen Heimlicheit, en maakt een vergelijking met de andere volkstalige 

versies van de tekst, zijnde de Ripuarische en de Franse. In de vergelijking met het Ripuarisch gaat 

zij dus al wat dieper in op deze tekst, die ze wel nog steeds als Nederrijns karakteriseert. Van 

Doorn geeft dus wel een goede aanzet, maar vindt nog geen gevolg. Na haar worden wel nog 

20 Blommaert, Ph. (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no.3). C. Anoot – Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
21 Elaut, L. (ed.), Der vrouwen heimlicheid: een Laat-Middeleeuws leerdicht in Nederlands van nu gezet. 
Gent, 1974. 
22 Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6 (1976-1977), p. 539-551. 
23 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981, [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981]. 
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artikels gewijd aan de Gentse tekst van het gynaecologische traktaat, maar niet aan de Ripuarische 

variant. 

 

Waarom ik dit onderwerp voor mijn masterscriptie heb gekozen, is op te splitsen in verschillende 

redenen. 

Ten eerste had het onderzoeksseminarie van vorig jaar, rond de Gentse tekst van Der Vrouwen 

Heimlicheit, mijn interesse reeds gewekt. Niet alleen mijn interesse voor de wetenschap van de 

editie, maar ook mijn interesse voor de middeleeuwse opvattingen rond gynaecologie en 

voortplanting. Het gaat hier weliswaar om twee varianten van eenzelfde traktaat, maar toch zijn ze 

beide op hun eigen manier, en los van de verschillende talen, toch weer anders. Het 

seminarieonderzoek van vorig jaar gaf me ook veel voldoening en motiveerde me om voor mijn 

masterscriptie rond ditzelfde thema te gaan werken. 

Een tweede, minstens even belangrijke, reden waarom ik net voor deze tekst koos, is natuurlijk dat 

er nog geen editie van bestaat. De Gentse tekst werd reeds door Blommaert en ook door van Doorn 

volledig kritisch uitgegeven, met de Ripuarische tekst was dit nog niet eerder gebeurd. 

Tot slot is er natuurlijk de geringe literatuur rond de Ripuarische variant. Ook rond de 

Middelnederlandse Der Vrouwen Heimlicheit werd er nog niet massaal gepubliceerd, maar de 

vergelijking met wat er reeds rond de Ripuarische variant is geschreven toont toch een groot 

verschil. 

Het is uiteraard een grotere uitdaging om met een tekst te werken waar nog niet zoveel over 

gewerkt is, en waarbij je zelf nog heel wat te ontdekken hebt. Er was natuurlijk wel al de basis met 

de vergelijking tussen Middelnederlandse en Ripuarische tekst die van Doorn reeds voerde, maar 

toch kwamen er bij ons onderzoek nog heel wat nieuwe dingen boven. 

De geringe kennis van de Ripuarische tekst, het feit dat er nog geen editie van bestond, en het 

thema en de middeleeuwse context die me erg aanspreken, waren mijn grootste motivaties om deze 

scriptie te starten en tot een (hopelijk) goed einde te brengen. 

 

3. Opzet 
In het eerste deel van deze scriptie geef ik een uitgebreide inleiding op de Ripuarische tekst van 

Der Vrouwen Heimlicheit, waarin verschillende aspecten worden behandeld. Met dit eerste 

hoofdstuk wil ik een overzicht geven van de reeds gepubliceerde literatuur rond de tekst van Der 

Vrouwen Heimlicheit (en de bronnen), om daaruit meteen mijn motivatie tot het kiezen van dit 

onderwerp voor de masterscriptie te laten blijken. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de traditie van Der Vrouwen Heimlicheit algemeen in haar 

context. Daarbij zal ik het niet alleen hebben over de inhoud van de tekst zelf en de situering 

daarvan in de middeleeuwse context, maar ook over de mogelijke bronnen van dit gynaecologisch 

traktaat. 
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In het derde hoofdstuk belicht ik de opvallende kenmerken van de Gentse tekst van Der Vrouwen 

Heimlicheit, meer bepaald de aanwezigheid van lyrische intermezzo’s, het acrostichon en het 

explicit. 

In hoofdstuk vier gaat het dan weer specifiek over de Ripuarische tekst. Zowel een beschrijving 

van het handschrift, als het bepalen van de taal en een poging tot lokalisering en datering van de 

tekst, komen hier uitgebreider aan bod. Na beide teksten dan specifiek te hebben besproken, en een 

algemene context van dit traktaat te hebben geschetst, ga ik in hoofdstuk vijf over tot de 

vergelijking van beide: de Gentse tekst (UB 444) en de Ripuarische (Ms.germ.oct.187). Ik zal deze 

teksten zowel vergelijken op het hoge tekstniveau, de macrostructuur, en verschillen en 

gelijkenissen aangeven die meteen opvallen bij de opbouw; alsook op een lager tekstniveau, de 

microstructuur, zijnde de verschillen in de tekst zelf. Uit deze vergelijking zal ik ook gegevens 

trachten af te leiden in verband met de verwantschap van beide teksten en de mogelijke stamboom 

van de Ripuarische variant. 

Het tweede deel van deze verhandeling omvat dan de diplomatische en kritische uitgaven van het 

door mij geëditeerde deel, zijnde verzen 518 t.e.m. 1076. Deze editie is voorzien van 

aantekeningen, die wat meer uitleg verschaffen bij moeilijke woorden of opvallende veranderingen. 

In deze aantekeningen worden ook de verschillen met de Gentse tekst telkens aangegeven. Ter 

illustratie voeg ik tot slot ook een kopie toe van de hier geëditeerde folia 13 recto tot 23 verso in het 

originele handschrift. 

 

4. Ter verantwoording 
Alvorens over te gaan tot de eigenlijke bespreking en vergelijking van de tekst, wil ik hier graag 

expliciet mijn hoofdbron vermelden. Doorheen mijn tekst zal ik vaak voorbeelden uit de Gentse 

tekst citeren. Om overdreven veel verwijzingen en voetnoten te vermijden, wil ik hier reeds 

aangeven dat ik daarvoor telkens gebruik maak van de editie van de Gentse tekst UB 444 door 

Blommaert24

Ook in verband met de tekstverwijzing wil ik hier reeds kort duidelijkheid scheppen. Bij 

vernoeming van de Gentse of de Middelnederlandse tekst, of kort Gent 444, verwijs ik steeds naar 

het Middelnederlandse traktaat van Der Vrouwen Heimlicheit, bewaard in de 

Universiteitsbibliotheek van Gent, plaatskenmerk Hs.444. Bij vermelding van de Ripuarische tekst, 

de Ripuarische versie, of kort ook Berlijn 187, heb ik het telkens over het Ripuarisch traktaat van 

Der Vrouwen Heimlicheit, bewaard in de bibliotheek van Berlijn, onder signatuur 

Ms.germ.oct.187. 

. Voor de citaten uit de Ripuarische tekst maak ik uiteraard gebruik van onze editie, 

als volgt verdeeld: de editie van Katrien De Mesmaeker voor v. 1-517, mijn deel voor v. 518-1076, 

en de editie van Marlies Coorevits voor v. 1077-1554. 

                                                 
24 Blommaert, Ph. (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no.3). C. Anoot – Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
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HFST II: DE TRADITIE VAN DER VROUWEN HEIMLICHEIT IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE GYNAECOLOGIE. 

 
1. Der Vrouwen Heimlicheit: inhoud en context. 

Alvorens in te gaan op de bron(nen) die aan de basis lag(en) van de traditie van Der Vrouwen 

Heimlicheit, ga ik kort in op de inhoud van dit gynaecologisch traktaat. Ik zal hierbij ook, indien 

van toepassing, enkele geneeskundige inzichten bespreken die toen van groot belang waren en de 

middeleeuwse opvattingen en theorieën dus sterk beïnvloedden. 

 

1.1. Inhoud van Der Vrouwen Heimlicheit 

De tekst van Der Vrouwen Heimlicheit leert ons heel wat over de verloskunde en de gynaecologie 

in de middeleeuwen. Allerhande informatie over de vrouwelijke anatomie, de conceptie, de 

ontwikkeling van het kind, .. wordt ons in korte thema’s meegedeeld. Maar dat is niet alles: ook de 

planetenleer, de invloed van de dierenriemtekens en de seksualiteitsbeleving van de vrouw komen 

hier aan bod. We hebben dus te maken met een zeer veelzijdige tekst. Ik zal hier kort de 

verschillende thema’s aangeven die worden behandeld, met eventuele toelichting van de 

middeleeuwse theorieën.  

Bij deze bespreking hanteer ik wel de volgorde en versnummering van de tekst van Gent 444, en 

niet die van de Ripuarische tekst Berlijn 187. Beide teksten komen qua inhoud vrijwel letterlijk 

overeen, maar door de vele omzettingen in Berlijn 187 wordt er vaak versprongen middenin de 

bespreking van een bepaald thema (zie hoofdstuk V). De volgorde, en vooral de versnummering, 

van Berlijn 187 hier hanteren zou alleen maar voor verwarring zorgen. De volgorde waarin ik de 

thema’s behandel is dan ook de volgorde die Berlijn 187 zou moeten gehad hebben. 

  

- De tekst van Der Vrouwen Heimlicheit vat aan met een bespreking van de conceptie: het 

samenkomen van mannelijk zaad (sperma) en vrouwelijk zaad (menstruum). Dit voorkomen van 

vrouwelijk zaad is al meteen opmerkelijk voor de hedendaagse lezer. Dit gaat terug op de 

twee-zadentheorie. 

Twee-zadentheorie  

In de middeleeuwen was de twee-zadentheorie algemeen verbreid, ze bestond in vele 

varianten, op basis van de ideeën van verschillende antieke autoriteiten, maar één ervan 

was wel het meest voorkomend. Volgens deze produceren dus zowel man als vrouw zaad. 

Het zaad wordt gevormd door een inwendig kookproces: het overtollige voedsel in het 

lichaam wordt gekookt tot bloed. Dat bloed wordt dan weer verder gekookt tot men 

uiteindelijk het sperma verkrijgt. De vrouw echter haalt dit stadium van krachtig zaad niet, 

bij haar kookt niet alle bloed en het resterende bloed moet haar lichaam dan ook iedere 

maand verlaten in de menstruatieperiode. Belangrijk is echter dat volgens deze theorie ook 
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de vrouw zaad heeft, menstruum genaamd, al is dit wel niet productief en werk het alleen 

als passieve voedingsbodem voor het mannelijk sperma.25

Ook in Der Vrouwen Heimlicheit treffen we dus sporen aan van deze theorie. Het 

vrouwelijke zaad is dan ook erg belangrijk: een kind kan alleen verwekt worden wanneer 

beide zaden afgescheiden worden. 

 

 

- Vanaf vers 79 komt dan een heel deel over de menstruatie. De auteur deelt ons mee dat het 

maandbloed komt van overtollig, onverteerd voedsel (zoals de twee-zadentheorie aangeeft), heeft 

het over de leeftijd waarop de menstruatie begint en eindigt, de mate waarin het bloed 

voorkomt, en dergelijke. De menstruatie houdt op wanneer de vrouw zwanger is, en dit komt 

volgens de auteur omdat het bloed dan aan het ongeboren kind wordt gevoed. 

- Na een korte beschrijving van de ‘witte vloed’, een kwaal die vooral erg koude vrouwen treft, legt 

de auteur vanaf vers 258 uit hoe het kind in de baarmoeder zijn leven en lichaam ontvangt in 40 

dagen. Het doorloopt daarbij verschillende fases: eerst is het als melk, erna als bloed, vervolgens 

als een klomp vlees en dan tenslotte komen er de aderen, benen en vlees aan. De auteur geeft ook 

aan hoe men toen trachtte het moment van de geboorte te voorspellen, namelijk aan de hand van 

het moment waarop het kind voor het eerst in de baarmoeder bewoog. Ook wordt besproken 

wanneer God het ongeboren kind een ziel schenkt. Dit zal toen waarschijnlijk ook van groot belang 

zijn geweest bij het bewust afbreken van een zwangerschap. Zoals de tekst later nog aangeeft 

bestonden daar toen ook al middeltjes voor, al zal het natuurlijk wel verboden zijn geweest. Men 

zal er in ieder geval minder kwaad in hebben gezien wanneer de zwangerschap werd beëindigd 

voor de ziel in het kind kwam. 

- Van vers 361 t.e.m. 512 volgt er een uitgebreide bespreking van zowel de invloed van de planeten 

als van de dierenriemtekens op de ontwikkeling van het kind. Dit wordt aangeduid met de termen  

planetenmelothesia en dierenriemmelothesia. Ik geef beide hieronder kort weer. 

Planetenmelothesia 

De planeten werden verondersteld zowel een invloed uit te oefenen op de organen, alsook 

op de aard en het karakter. Volgend schema geeft de toen toegepaste planetaire melothesia 

weer:  

 PLANEET ORGAAN AARD EN KARAKTER 

1. Saturnus milt oordeelsvermogen 

2. Jupiter lever dapperheid en trots 

3. Mars gal boos en wreed 

4. Venus nieren onkuisheid en spel 

                                                 
25 Lie, O.S.H. (eindred.), Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie. 
Hilversum: Verloren, 2006, p. 82. 
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5. Zon hart levendigheid van geheugen en verstand 

6. Mercurius longen vreugde en lust in aardse zaken 

7. Maan hersenen levendig en dartel 

Merken we hier verder ook op dat men toen een andere astronomische visie had. Men 

hanteerde een geocentrische visie, die de Aarde dus centraal stelde. Daar rond bevonden 

zich dan de zeven planeten. Ook de maan en de zon werden toen gezien als planeten, 

vandaar dat zij ook voorkomen in deze planetaire melothesia. 

Deze melothesia was een belangrijk onderdeel van de middeleeuwse geneeskunde, en ook 

in Der Vrouwen Heimlicheit wordt er uitgebreid op ingegaan. 
 Dierenriemmelothesia  

De dierenriemtekens oefenden dan weer een invloed uit op een bepaald lichaamsdeel. Deze 

leer werd heel vaak gebruikt in de geneeskunde. Wanneer men pijn had aan een bepaald 

lichaamsdeel, kwam dit immers overeen met een bepaald teken uit de dierenriem, en zo 

kon vaak naar een oplossing worden gezocht. De figuur van de zodiakman, die aangeeft 

welk teken welke lichaamsdelen beïnvloedt, was dan ook erg populair.  

  Afbeelding 1: Zodiakman26

De dierenriemmelothesia kan eveneens in schema worden geplaatst, zo wordt duidelijker 

welk teken welk deel in zijn macht heeft:  

 

 TEKEN LICHAAMSDEEL 

1. RAM hoofd 

2. STIER hals en nek 

3. KREEFT schouders 

4. LEEUW borst en diafragma 

5. MAAGD maag en ribben 

                                                 
26 Afbeelding uit: Lie, O.S.H. (eindred.), Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse 
encyclopedie. Hilversum: Verloren, 2006, p. 76, afb. 30. 
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6. WEEGSCHAAL nieren 

7. SCHORPIOEN schaamdelen 

8. BOOGSCHUTTER aars 

9. STEENBOK knieën 

10. WATERMAN kuiten 

11. VISSEN voeten 

12. TWEELINGEN armen 

 

Deze theorie wordt niet alleen gebruikt in de geneeskunde, ook hier in Der Vrouwen 

Heimlicheit komt de dierenriemmelothesia uitgebreid voor, zij het in een andere functie. 

Hier geeft het aan onder welk dierenteken welk lichaamsdeel gevormd wordt. 

Beide melothesias zijn dus wel erg invloedrijke systemen, waarmee heel veel gewerkt werd 

voor het bepalen van diagnoses en genezingen, maar waarnaar ook werd verwezen voor de 

vorming van het kind.  

 

- Daarna behandelt de auteur verschillende kleine puntjes. Zo heeft hij het nog even over de 

invloed van de maan, en gaat hij over tot de anatomie van de baarmoeder. Zoals duidelijk te zien is  

op de volgende figuur, is de baarmoeder immers opgedeeld in zeven verschillende kamers: drie 

links, voor meisjes; drie rechts, voor jongentjes; en één in het midden waar de twee-slachtige zit. 

  Afbeelding 2: De baarmoeder met zeven kamers27

- Vanaf vers 619 komt dan voor het eerst de humorenleer aan bod, namelijk in de uitleg over hoe de 

verschillende gestaltes van mensen kunnen worden verklaard. Deze humorenleer was in de 

middeleeuwen van groot belang, het was de basis van de toenmalige geneeskunde. 

 

                                                 
27 Afbeelding uit: Lie, O.S.H. (eindred.), Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse 
encyclopedie. Hilversum: Verloren, 2006, p. 81, afb. 33. 
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Humorenleer 

In de middeleeuwen meende men dat het menselijk lichaam bestond uit de combinatie van  

vier verschillende humoren, of lichaamssappen. Deze humorenleer werd voor het eerst 

ontwikkeld door Hippokrates, die hiervoor voortbouwde op de elementenleer van 

Aristoteles. De echte ontwikkeling van de temperamentenleer kwam er echter door 

Galenus, een Romeins arts uit de 2de-3de eeuw. Hij bouwde dit systeem verder uit en deze 

leer bleef eeuwenlang van grote invloed voor de geneeskunde. Bij een gezond mens was de 

verhouding van de vier humoren perfect uitgebalanceerd, bij een zieke mens klopte er iets 

niet in de verhoudingen. Ieder van de humoren bezat ook een bepaalde eigenschap:   

Flegma (slijm) was nat en koud 

  Sanguis (bloed) was nat en warm 

  Melancholia (zwarte gal) was droog en koud 

  en Cholera (gele gal) tenslotte was droog en warm. 

Aan de hand van deze lichaamssappen konden vier soorten mensen worden onderscheiden, 

iedere soort bezat van één dezer sappen een overwicht. Zo kreeg men de flegmatici, de 

sanguinici, de melancholici en de cholerici. Tot welke groep mensen je behoorde bepaalde 

heel erg veel: je karakter, je gestalte, je temperament. Maar deze indeling was vooral erg 

belangrijk bij het uitschrijven van een geneeskundige diagnose en voorstellen van een 

genezing. Ook hier, in Der Vrouwen Heimlicheit, zien we de invloed van deze humorenleer 

duidelijk terugkomen, zo wordt de gestalte van je toekomstige kind bepaald door het 

temperament van de vader. Deze vermelding is toch wel opmerkelijk, omdat ze duidt op 

een zekere vorm van erfelijkheid. Dergelijke theorieën, waarin werd aangegeven dat de 

gestalte en dergelijke van het kind afhankelijk was van de vader, vinden we heel weinig 

terug in middeleeuwse teksten. Dit is hier dus wel erg opmerkelijk, en wijst erop dat men 

toch reeds noties had van die erfelijkheidsfactoren, zij het uiteraard nog anders en minder 

ontwikkeld dan nu. 

 

- Ook hierna volgen kleinere onderwerpen, waar de auteur telkens maar een tiental verzen aan 

wijdt. Zo heeft hij het nog over het aantal maanden zwangerschap waarna een kind kan worden 

geboren (én blijven overleven), hij geeft ook een nog een middel voor abortus mee, maar breekt dat 

onderwerp snel af, omdat het om zonden gaat. 

- Vanaf vers 822 volgt dan een lang deel met instructies voor de vroedvrouwen. Zoals in het 

volgende punt over de bronnen zal worden aangegeven, komt dit deel niet voor in het Latijn, maar 

wel al in de Franse traktaten. Allerhande trucjes worden meegegeven over hoe een vroedvrouw 

het best handelt in een welbepaalde probleemsituatie. Ik wil hierbij kort even ingaan op de Liber 

Trotula, een heel belangrijk vroedkundig boek in de middeleeuwen. 
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Liber Trotula28

Het standaardwerk voor de praktijkgerichte vroedvrouwkunst in de middeleeuwen was 

ongetwijfeld het Liber Trotula, toegeschreven aan een vrouwelijke arts uit Salerno rond de  

 

12de eeuw, Trota genaamd. Het bestaat uit drie delen, die telkens een ander domein van de 

vrouwengeneeskunst belichten. Het eerste deel is het Liber de sinthomatibus mulierum, 

vertaald dus: het boek over de aandoeningen van de vrouwen. Hierin worden allerlei 

onderwerpen uit de gynaecologie en de verloskunde behandeld, uit de Grieks – Arabisch – 

Latijnse traditie, met informatie uit werken van Galenus, Hippokrates, Constantinus 

Africanus, Cleopatra en Muscio. Het tweede deel is het De curis mulierum, vertaald: over 

de behandeling van vrouwen. Hierin komt vooral een nadruk op de praktijk. Niet alleen de 

verloskunde wordt hier behandeld, er worden ook allerlei recepten meegegeven voor 

lichamelijke verzorging, bvb. hoe men zonnebrand moet behandelen. Het derde deel 

tenslotte, de De ornatu mulierum, over de verzorging van vrouwen, staat volledig in het 

teken van de algemene lichamelijke verzorging van de vrouw. Aanvankelijk circuleerden 

deze drie delen gewoon afzonderlijk, het is pas rond het eind van de 12de – begin 13de eeuw 

dat ze samen werden gebracht in één werk, dat onder de naam Trotula hét meest bekende 

gynaecologische standaardwerk werd van de middeleeuwen. Het is echter waarschijnlijk 

dat enkel het tweede boek effectief geschreven werd door Trota. Dat het wijdverbreid was 

bewijst de grote overlevering: maar liefst 122 Latijnse handschriften zijn van deze tekst 

bewaard, en ook 55 redacties van 25 vertalingen in de volkstalen, waaronder ook in het 

Middelnederlands. De Liber Trotula was de informatiebron voor de praktische 

vrouwengeneeskunst in de middeleeuwen, en kan daardoor zowel naast als tegenover de 

De Secretis Mulierum  worden geplaatst: beide behandelen immers wel de 

vrouwengeneeskunde, maar de Liber Trotula  is een praktisch handboek, De Secretis 

Mulierum een eerder theoretische handleiding.  

Hier in Der Vrouwen Heimlicheit, teruggaand op de De Secretis Mulierum (zie punt 2), is 

het deel met instructies voor de vroedvrouw een toevoeging tegenover de Latijnse bron. Dit 

zou wel eens uit het Liber Trotula afkomstig kunnen zijn. 
 

- Hierna heeft de auteur het over de ‘monsters’, misvormde kinderen dus. Hij geeft ook de oorzaak 

van de misvormingen aan, en dus ook hoe de meeste misvormingen kunnen worden vermeden. Zo 

worden er kinderen geboren met zes vingers, twee hoofden, of maar één been. Dit zou telkens het 

gevolg zijn van een teveel, dan wel tekort, aan mannelijk zaad bij de conceptie. 

- Daarna volgen enkele middeltjes bij allerhande problemen. Het begint met de kenmerken waaraan 

men kan zien of een vrouw zwanger is. Dan zal ze bijvoorbeeld veel zin hebben in raar en erg 

                                                 
28 Uitwerking op basis van: Lie, O.S.H., Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de 
Middelnederlandse artesliteratuur. Amsterdam, 1999, Achtste Bert van Selm – lezing, p. 14-15. 
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afwisselend eten. Daarna geeft hij ook aan hoe een vrouw het geslacht van haar ongeboren kind 

kan bepalen. Ze moet bijvoorbeeld moedermelk uit haar borsten op een zwaard gieten, als die melk 

samenblijft, dan draagt ze een zoon. Ook hoe men ervoor kan zorgen dat men een zoon zal 

verwekken wordt meegedeeld, en in het algemeen hoe men beter kinderen kan verwekken als er 

een frisse wind van achteren komt:      

 Voert seggic u al onghespaert, 
 Comet van achter die versche wint, 
 So werdet daer ghewonnen een kint. 
 Die wint es beter kinder winnen 
 Dan eenich ander, alse wijt kinnen. (v. 1264-1268) 

Tot slot komen de middeltjes waardoor een vrouw zwanger kan worden. Een laatste voorbeeldje 

hiervan: als je de baarmoeder en de darmen van een haas neemt, die vermaalt en dan met wijn aan 

een vrouw te eten geeft, dan zal zij snel zwanger raken. 

- Hierna behandelt de tekst ook nog het maagdenvlies, en hoe de urine van een vrouw kan 

aangeven of zij nog maagd is of niet. 

- Vanaf vers 1524 gaat het dan opnieuw over de menstruatie. Meer bepaald hoe de menstruerende 

vrouw erg gevaarlijk kan zijn. Ze kan kinderen besmetten, spiegels bevlekken, en wanneer men 

schaamhaar met maandbloed onder een stapel mest legt zal men een jaar later daar een slang 

aantreffen. Een heel erg negatieve typering dus. Ik vind het wel opvallend dat de auteur in dit 

gedeelte tweemaal naar Albertus Magnus verwijst als autoriteit (v. 1533 en 1541). In haar inleiding 

op De Secretis Mulierum, gaf Lemay29

- Met vers 1673 geeft de auteur aan dat hij nu wel genoeg gezegd heeft over de menstruatie, en dat 

het tijd is voor iets anders:  

 duidelijk aan hoe de negatieve typering van de vrouw, als 

een onrein wezen, in het Westen voor het eerst bij Albertus Magnus voorkomt. Hierbij staat 

natuurlijk vooral de menstruatie centraal, omdat dit echt voor het onreine staat. Zo staat zijn werk 

Quaestiones super De animalibus, vol met negatieve stellingen rond vrouwen en menstruatie. Ook 

hier in Der Vrouwen Heimlicheit wordt bij de passage over de menstruerende vrouw die alles 

bezoedelt, twee maal verwezen naar Albertus Magnus, wat toch wel zijn doorslaggevende rol in 

deze visie benadrukt. 

Ic hebbe ghenoech gheseghet van menstrua, 
Nu willic segghen voert hier na 
Dat dwijf van der matricen dicke ghedoeghet 
Groete siecheit, alse men ons toeghet. (v. 1673-1676) 

Hier zal de auteur het dus hebben over de vele kwalen aan de baarmoeder, waaronder de 

vrouw kan lijden. 

                                                 
29 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992, p. 47-49. 
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- Tot slot dan gaat de auteur nog even in op het mannelijke zaad, het sperma. Daarover zegt hij in 

feite niet veel nieuws, hij had het aan het begin van de tekst al eens over het mannelijke zaad en 

hier krijgen we grotendeels een herhaling van zijn eerdere bevindingen. 

 

1.2. Conclusie 

In de tekst van Der Vrouwen Heimlicheit komt dus een enorm breed spectrum aan onderwerpen in 

verband met de gynaecologie en de seksualiteit van de vrouw in het algemeen aan bod. Er wordt 

over van alles verteld: de conceptie, de anatomie van de baarmoeder, de geboorte, de vorming van 

het kind, misvormde kinderen, enzovoort. De astrologie komt ook uitgebreid aan bod, namelijk bij 

de vorming van het kind terwijl het zich nog in de baarmoeder bevindt. De tekst leert ons door zijn 

uitgebreidheid aan onderwerpen erg veel bij over hoe men in de middeleeuwen dacht over de 

beleving van seksualiteit en over hoe ver wetenschap en geneeskunde toen al stonden. Ik hoop hier 

een duidelijk beeld te hebben geschetst van de inhoud van de tekst, zij het wel erg kort. In wat 

volgt zal ik nu verder ingaan op de bron(nen) van dit werk. 

 
2. Bronnen 

Hoe zag de bron waarop Der Vrouwen Heimlicheit teruggaat er nu uit? Deze vraag zal ik hier 

trachten te beantwoorden. Ik zal daarbij zowel de Latijnse bron De Secretis Mulierum, als de 

Franse traktaten van Der Vrouwen Heimlicheit bespreken, om dan tot een besluit te komen: stamt 

de Middelnederlandse traditie rechtstreeks af van het Latijn, of van het Frans? 

 

2.1. Latijnse bron: De Secretis Mulierum 

In de inleiding op haar editie van De Secretis Mulierum, geeft Lemay30

 

 ons belangrijke inzichten 

mee in verband met oorsprong, milieu en inhoud van de tekst. Het is dan ook vooral op basis van 

deze tekst dat ik mijn uiteenzetting hieronder opstelde. 

a. Auteurschap en datering 

Aanvankelijk werd het auteurschap van de De Secretis Mulierum vaak toegeschreven aan Albertus 

Magnus, de bekende 13deeeuwse filosoof, theoloog en wetenschapper. Hij schreef immers vaak 

geneeskundige traktaten, en er was wel overeenstemming te vinden tussen zijn werk en De Secretis 

Mulierum. Ondertussen is echter al duidelijk dat het niet gaat om Albertus Magnus zelf, maar dat 

het werk moet zijn opgesteld door een leerling van hem. Die nam bepaalde zaken letterlijk over uit 

de werken van Albertus, maar paste ook heel wat vrijelijk aan. Om wie het precies ging is nog 

steeds onduidelijk, de zoektocht naar de auteur van de De Secretis Mulierum blijft dan ook nog tot 

                                                 
30 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992. 
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op vandaag voortduren. Een precieze datering van het werk is er eveneens niet, wel moet ze zeker 

gesitueerd worden rond het einde van de 13de of begin van de 14de eeuw. 

Van de De Secretis Mulierum in het oorspronkelijk Latijn, zijn tot nog toe maar liefst 83 

manuscripten teruggevonden, Lemay maakte voor haar editie gebruik van de versie Lyons, 1580, 

omdat deze een voorbeeld is van de meest voorkomende versie van de De Secretis Mulierum, en 

dus waarschijnlijk het dichtst aansluit bij het archetype. Wegens het grote aantal bestaande teksten 

en versies, vinden heel wat onderzoekers de identificatie van het echte archetype een veel 

belangrijkere prioriteit dan het gissen naar een mogelijke auteur. 

Voorlopig kunnen we er dus enkel van uitgaan dat we te maken hebben met een Pseudo–Albertus 

Magnus, opgesteld rond eind 13de -  begin 14de eeuw. 

 

b. Ontstaanscontext en milieu 

De tekst moet ontstaan zijn in een milieu van mannelijke geestelijken. Dit kan onder andere worden 

afgeleid uit de proloog, waar de begroeting ‘in Christo socio et amico’ voorkomt, wat wil zeggen: 

‘metgezel en vriend in Christus’. Verder komen er ook verschillende referenties voor aan ‘socii’, 

metgezellen dus, en ‘fratres’, broeders. De auteur zou het werk dus geschreven hebben in opdracht 

van een mede-geestelijke.  

Aanvankelijk kan dit milieu van mannelijke geestelijken misschien een wat rare ontstaanscontext 

lijken voor een tekst over de vrouwelijke gynaecologie. Verder onderzoek van Monica Green31

Lemay

 

echter toonde aan dat de transmissie van gynaecologische literatuur in de middeleeuwen gewoon 

volledig in handen was van de mannelijke monastieke cultuur. De De Secretis Mulierum vormt hier 

dus geen uitzondering. De tekst zou dus zijn opgesteld om zo de mannelijke geestelijken meer 

informatie te verschaffen over de menselijke voortplanting. Informatie die bijdroeg tot hun 

algemene kennisontwikkeling, maar bovendien ook goed van pas kwam bij het vervullen van hun 

pastorale taken. De pastoor was toen immers de raadgever bij uitstek, en het is dus helemaal niet 

ondenkbaar dat vele vrouwen én mannen dan ook bij hem te rade gingen bij seksuele problemen of 

vragen. De pastoor had er dus alle baat bij zich ook in dit vakgebied te vormen.  
32

                                                 
31 Green, M., ‘Women’s medical practice and health care in medieval Europe’, in: Signs 14 (1988), p. 434-
437. 

 geeft nog aan dat ander onderzoek vaak wijst op de mogelijkheid dat De Secretis 

Mulierum de basis vormde van hoorcolleges en lezingen aan universiteiten. Deze argumentering 

wordt vooral gestaafd door de vorm van de tekst: er wordt telkens een gedeelte tekst weergegeven, 

waarna er twee verschillende commentaren hierop volgen. Lemay besluit dat het mogelijk is dat de 

tekst als lesmateriaal fungeerde in minder belangrijke universiteiten, maar dat De Secretis 

Mulierum in eerste instantie werd opgesteld om informatie mee te geven aan medegeestelijken, 

32 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992, p. 14-16. 
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getuige de vele verwijzingen naar ‘socii’ en ‘amico’. Het kan dus wel zijn dat de tekst later werd 

overgenomen als lesmateriaal, maar hij werd in ieder geval niet met die bedoeling opgesteld. 

 

c. Inhoud en genre 

De Secretis Mulierum omvat dertien hoofdstukken, waarin allerhande thema’s over de 

gynaecologie en de menselijke voortplanting worden behandeld. Het gaat meer bepaald om de 

volgende algemene onderwerpen: ontwikkeling van het embryo, vorming van de foetus, hoe de 

foetus dan uit de baarmoeder kan, de kenmerken van een zwangerschap, de vraag naar het geslacht 

van het ongeboren kind, de tekenen van verlies van maagdelijkheid, de kenmerken van zedigheid, 

wat er fout kan gaan in de baarmoeder, en ten slotte wat er kan fout gaan bij de verwekking van het 

kind. Vooral de voortplanting van de mens in het algemeen staat dus centraal in de tekst. 

Hoe zit het nu met het genre van de tekst? Eerst en vooral moet een belangrijk geneeskundig 

onderscheid uit de middeleeuwen worden aangegeven, namelijk dat tussen de medische 

wetenschap en de natuurfilosofische wetenschap. Het onderscheid dus tussen een medicus en een 

physicus. Het grootste verschil tussen beide is dat een medisch traktaat een ziekte tracht te 

identificeren, de oorzaak ervan wil zoeken en ook een oplossing wil aangeven. Natuurfilosofische 

werken echter geven vooral een beschrijving van het ziektepatroon, zonder een poging te 

ondernemen een diagnose te stellen of een oplossing te bieden.  

De auteur van De Secretis Mulierum geeft aan het begin van zijn werk aan dat de tekst 

halfmedisch, halfnatuurfilosofisch zal zijn. Doorheen de tekst blijkt echter al gauw dat de tekst 

dichter aanleunt bij de natuurfilosofische traditie. Zo neemt de auteur van Avicenna en Averroes, 

twee van zijn Arabische bronnen, enkele inzichten over uit hun metafysische werk, en niet uit hun 

medische traktaten. Verder heeft hij duidelijk een minder goede basiskennis van de menselijke 

anatomie dan de medische schrijver toen gewoonlijk had. Zo geeft hij bijvoorbeeld wel degelijk 

juist aan dat menstruatiebloed niet uit de anus komt, maar uit de vulva, maar gaat hij dan wel in de 

fout door te zeggen dat het bloed mee komt met de urine. De auteur is duidelijk geen medicus en 

zijn tekst is dan ook vooral natuurfilosofisch. 

Het bepalen van een precies genre waartoe de tekst behoort, ligt erg moeilijk. Ten eerste is er de 

mogelijkheid dat het om een encyclopedie zou gaan. Dit lijkt eerst wel een goede categorie te zijn 

voor De Secretis Mulierum, omdat de tekst en de algemene encyclopedieën van toen wel wat 

overeenkomsten vertonen in hun onderwerpkeuze. Toch kunnen we de tekst hier niet toe rekenen, 

encyclopedieën geven een totaalbeeld van de wereld, God en de hemel inclusief. De Secretis 

Mulierum behandelt wel enkele onderwerpen, maar geeft niet zo’n algemeen beeld weer, God komt 

er ook wel in voor, maar staat niet centraal. Daarnaast toont de tekst ook overeenkomsten met het 

genre van de ‘vragen’- en ‘problemen’-literatuur. Hierbij wordt telkens een vraag gesteld en een 

antwoord gegeven, om zo allerlei wetenschappelijke en medische problemen naar voren te brengen 

en op te lossen. Maar daar er slechts twee van de vele onderwerpen op die manier worden 
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behandeld, namelijk de menstruatieperiode en het effect van bliksem op de foetus, kan De Secretis 

Mulierum ook niet voor de volle honderd procent tot deze categorie worden gerekend. Ten slotte is 

er de logische veronderstelling, uit de titel af te leiden, namelijk de categorie van de ‘geheimen’-

literatuur, als bijvoorbeeld de Secretum Secretorum, een pseudo-Aristoteles tekst, of ook De 

secretis naturae, van Michael Scotus. Maar ook hiervan zet De Secretis Mulierum zich af, namelijk 

door een erg uitgebreide bespreking van de astrologie. Nergens in deze ‘geheimen’-traditie komt 

zo’n complexe uiteenzetting van de astrologie voor als in de De Secretis Mulierum. Ook hier hoort 

de tekst dus niet echt bij. 

De Secretis Mulierum  moet dus, na vergelijking met andere wetenschappelijke literatuur van toen, 

als een aparte categorie worden beschouwd, en kan niet zomaar onder een welbepaald genre 

worden ondergebracht.  

 

d. Bronnen 

Tot slot wil ik het nog kort even hebben over de bronnen die deze Latijnse bron zélf hanteerde, en 

de manier waarop. De scholastieke traditie waarin deze tekst ontstond had een gulden regel: 

werken geschreven door bepaalde autoriteiten bevatten altijd de waarheid. Vele auteurs citeerden 

hieruit dan ook gretig, om zo aan credibiliteit te winnen, en ook zo de auteur van de De Secretis 

Mulierum. We moeten echter opletten, want de auteur is soms misleidend als het gaat over waar hij 

een citaat precies vandaan haalt. Over het algemeen genomen zijn er volgens Lemay33

1. Echte afhankelijkheid van een autoriteit voor het naar voren brengen van belangrijke 

centrale ideeën. Hiervoor maakte de auteur vooral gebruik van Aristoteles. 

 over de 

volledige tekst (tekst én commentaren dus) drie niveaus van citaten te onderscheiden: 

2. De invoeging van enkele citaten van autoriteiten, maar geen centrale ideeën, eerder 

bijkomstige inzichten. Ook hier is Aristoteles favoriet, maar ook naar Albertus Magnus 

wordt er op die manier verwezen. 

3. Zowel auteur als commentatoren wijzen tenslotte bepaalde citaten foutief toe aan de 

verkeerde autoriteit. Zo bijvoorbeeld bij de bespreking van de baarmoeder met de 

zeven kamers. Commentator B zegt daar dit te citeren uit Aristoteles’ Boek over het 

sperma, al is het duidelijk dat hij hier niet citeert uit het boek van Aristoteles maar wel 

uit Liber de spermate, een pseudo – Galenus.34

Wat bij deze foute toewijzingen vooral van belang is, zijn de verwijzingen naar Arabische bronnen 

voor astrologische kennis. De auteur van De Secretis Mulierum hanteert voor zijn astrologische 

uiteenzettingen twee Arabische autoriteiten, namelijk Albumasar en Ahmad ibn Yūsuf. Wanneer 

hij echter verwijst naar zijn Arabische bronnen, is de auteur vaak erg vaag of misleidend. Een 

 

                                                 
33 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992, p.17-18 
34 Voorbeeld uit: ibidem, p. 18. 
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voorbeeld hiervan vinden we in de uiteenzetting over de vier verschillende fases van de maan. In 

de eerste fase is de maan heet en vochtig tot halve maan, daarna weer heet en droog tot volle maan. 

Wanneer de maan vervaagt wordt ze ook kouder, en ze blijft koud, tot de zon erbij komt. De auteur 

geeft hier aan zijn informatie te halen uit het werk van Albertus Magnus. Zoals Lemay35 echter 

uitgebreid bespreekt, is het duidelijk aannemelijker dat hij de informatie haalde uit Albumasars 

Introductorium maius in astronomiam. Waarom was de auteur nu zo vaag rond zijn Arabische 

bronnen en kent hij bepaalde informatie zelfs foutief toe aan een andere autoriteit? Dit hangt samen 

met de maatschappelijke context toen. In 1277 had de bisschop van Parijs, Etienne Tempier, 

namelijk 219 stellingen veroordeeld, waarvan er heel wat te maken hadden met astrologie. Ervoor 

had een grote vrijheid bestaan rond het overnemen van Arabische ideeën in Latijnse bronnen, nu 

werden de christenen steeds meer bezorgd over de Arabische bronnen, die ze onbetrouwbaar 

noemden, vooral dan door hun deterministische standpunten. Het is dan ook goed te begrijpen dat 

de auteur van De Secretis Mulierum eveneens voorzichtig omgaat met deze bronnen en Arabische 

citaten uit voorzorg vaak toeschrijft aan iemand anders. Toch neemt de auteur hier wel een vrij 

sterke positie in: hij zegt wel dat de invloed van planeten op de ontwikkeling van het kind en de 

voortplanting door God wordt gestuurd, maar doorheen de tekst neemt hij toch vaak 

deterministische standpunten in.36

 

 

Met deze bespreking van de Latijnse bron De Secretis Mulierum, hoop ik een duidelijk beeld te 

hebben geschetst van wat deze bron precies inhield, waar hij ontstaan is en waar hij zelf op 

terugging. Tot besluit kunnen we dus stellen dat we te maken hebben met een pseudo-Albertus 

Magnus, ontstaan rond eind 13de – begin 14de eeuw, in een mannelijk monastiek milieu. De tekst 

zou gefunctioneerd hebben als informatie over de voortplanting voor mede-geestelijken. Hij is niet 

echt onder te brengen onder één welbepaald genre, en zet zich van alles licht af, waardoor hij een 

categorie op zichzelf vormt. De tekst gaat zelf terug op Latijnse maar ook Arabische bronnen, 

vooral in verband met astrologie, al worden die minder vaak door de auteur genoemd. 

 

2.2. Franstalige traktaten 

Vanaf de 12de eeuw breekt er in de literaire overlevering een nieuwe periode aan: vanaf dan wordt 

ook de volkstaal immers de schrijftaal. Tot dan toe hadden enkel zij die Latijns geschoold waren, 

de clerici dus, de volledige macht over de verschriftelijking. Zij beslisten wat er werd 

neergeschreven en wat niet. De Latijnse wetenschap, die werd neergeschreven, en de volkstalige 

kennis, die mondeling werd doorgegeven, vormden voor de 12de eeuw dan ook nog twee totaal 

verschillende werelden. Met de ontwikkeling van de volkstaal als schrijftaal veranderde dit alles. 

                                                 
35 Lemay, H.R., Women’s secrets. A translation of Pseudo-Albertus Magnus’s ‘De Secretis Mulierum’ with 
commentaries. New York, 1992, p. 28. 
36 Voorbeeld uit: ibidem, p. 28. 
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De volkstalige kennis kon nu worden neergeschreven en bovendien werd de Latijnse wetenschap 

nu via vertalingen en bewerkingen in de volkstaal ook toegankelijk voor de leken. Zo wordt ook de 

kennis uit de De Secretis Mulierum langzaamaan publiek gemeengoed. 

a. Overlevering 

Frankrijk was in die tijd voorop in de ontwikkeling van de volkstaal tot schrijftaal. De Secretis 

Mulierum kwam in het middeleeuwse Frankrijk dan ook voor in minstens twee verschillende 

vertalingen. Een eerste, later aangeduid met de naam Secrés des dames, is overgeleverd in maar 

liefst acht verschillende handschriften: 

 Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Mss.fr.631, 2027 en 19994 

 Chantilly, Musée Condé, Ms.330, fols. 101r – 109 r 

 Glasgow, Ferguson 241, fols. 66 r – 73 r 

 Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Ms.nouv.acq.fr.11649, fols. 150 r – 160 v 

 Turijn, Biblioteca Nazionale, Ms.L.IV.17, fols. 539 – 548 

 Parijs, private bibliotheek van Alexandre Colson, Ms. Colson  37

Green maakt gebruik van Ms. Ferguson 241 voor haar onderzoek, van Doorn vergelijkt het 

Middelnederlandse Gent 444 met zowel het Franse BNF Ms.fr.631 als BNF Ms.fr.19994. 

Al deze acht handschriften vertegenwoordigen een bewerking van de De Secretis Mulierum: een 

bewerking, geen slaafse vertaling dus, er worden hier en daar dingen weggelaten en toegevoegd 

tegenover het Latijn. 

 

Een tweede Franse vertaling van De Secretis Mulierum is erg letterlijk. Hier wordt wel het 

astrologisch gedeelte van het Latijnse traktaat weggelaten, maar verder komen de teksten erg goed 

overeen. 

Omdat de andere volkstalige tradities, Engels, Middelnederlands, Duits en Italiaans, zeker niet 

teruggaan op deze tweede vertaling, geef ik er hier ook geen verdere uitleg over en concentreer ik 

mij op de eerste, de Secrés des dames, die wel eens de bron zou kunnen geweest zijn voor andere 

volkstalige varianten. 

 

b. De Secrés des dames 

Alle acht exemplaren van de Secrés des dames die vandaag nog overblijven, stammen ergens uit de 

15de eeuw, het ene al wat vroeger in de eeuw dan het andere, maar geen enkel ervan valt een eeuw 

vroeger of net later te dateren. Dit wil echter niet zeggen dat deze Franse vertaling ook pas dan 

ontstaan is. Integendeel, er zijn verschillende factoren die wijzen op een eerdere datering, namelijk 

in de 14de eeuw, misschien zelf het begin ervan. Het gaat om de volgende vaststellingen38

                                                 
37 Lijst uit: Green, M., ‘«Traittié tout des mençonges» The Secrées des dames, «Trotula», and Attitudes 
toward Women’s Medicine in Fourteenth – and Early – Fifteenth – Century France’, in: Desmond, M. (ed.), 
Christine de Pizan and the Categories of Difference, Medieval Cultures vol. 14. University of Minnesota 
Press, p. 152, n. 28. 

: 

38 Ibidem, p. 152-153. 
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- Alle acht de kopieën vertonen duidelijke verschillen onderling. Hun 

gemeenschappelijke voorganger moet dus een hele tijd ervoor zijn ontstaan, opdat 

zoveel variatie nog mogelijk zou zijn. 

- De Italiaanse tekst van Der Vrouwen Heimlicheit (Ms.Palat.557, Florence), die 

zeker van de Franse tekst Secrés des dames afstamt, is gedateerd op begin 15de 

eeuw. De Franse tekst moet dus al zeker worden teruggebracht naar eind 14de 

eeuw. 

- Een vergelijking van de Middelnederlandse tekst van Gent 444 en de Franse tekst 

wijst erop dat de Middelnederlandse variant zou kunnen afstammen van de Franse 

(zie punt 2.3. b.). Dit is echter helemaal niet met zekerheid bewezen. Wel kan de 

Middelnederlandse tekst van Gent 444 precies gedateerd worden op 1405, en daar 

Frankrijk een voorloper was op het gebied van volkstaal als schrijftaal, moet de 

Franse tekst dus al zeker in de 14de eeuw worden gesitueerd. 

Volgens Kuiper en van Doorn39

In de Secrés de dames worden, in tegenstelling tot in de tweede Franse, erg letterlijke vertaling, dus 

wel wat aanpassingen uitgevoerd tegenover de De Secretis Mulierum. Zo wordt het echt 

scholastieke model waarnaar De Secretis Mulierum werd gecomponeerd hier achterwege gelaten. 

Anderzijds is de Franse tekst wel erg scholastiek, de lijst met autoriteiten waarnaar doorheen de 

tekst wordt verwezen wordt hier immers nog uitgebreid, met o.a. Plinius, Solinus en Trota. De 

Franse tekst bevat nu ook een handleiding voor vroedvrouwen, die afkomstig is uit de De naturis 

rerum, een 13deeeuwse encyclopedie van Thomas van Cantimpré, leerling van Albertus Magnus. 

Het is vooral deze toevoeging die ervoor zorgt dat de Franse tekst iets meer gaat aanleunen bij de 

medische traditie, en dus iets meer af komt te staan van de natuurfilosofie, in tegenstelling tot de 

Latijnse tekst. Er vinden dus wel wat weglatingen en toevoegingen plaats, en we hebben zeker niet 

te maken met een letterlijke vertaling; maar de Franse tekst blijft over het algemeen wel vrij dicht 

aanleunen bij de Latijnse bron. 

 zou de eerste Middelnederlandse tekst (nog voor 

Gent 444 dus) moeten worden teruggebracht naar het midden van de 14de eeuw, en 

zou de Franse tekst dus te dateren zijn ergens in de eerste helft van de 14de eeuw. 

 

 

c. Geïntendeerd publiek 

Monica Green gaat in haar bespreking ook nog even in op het geïntendeerd publiek40

                                                 
39 Verwijzing in: Green, M., ‘«Traittié tout des mençonges» The Secrées des dames, «Trotula», and Attitudes 
toward Women’s Medicine in Fourteenth – and Early – Fifteenth – Century France’, in: Desmond, M. (ed.), 
Christine de Pizan and the Categories of Difference, Medieval Cultures vol. 14. University of Minnesota 
Press, 1998, p. 153, n. 31. 

 van de Secrés 

des dames, al geeft ze meteen aan dat dit een erg moeilijke kwestie is, er zijn immers erg 

40 Ibidem, p. 151. 
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contradictorische argumenten te vinden. Aan de ene kant krijgen we een nieuw deel met instructies 

voor bij de bevalling (uit de De naturis rerum, zie hierboven), in directe aansprekingen in de 

tweede persoon, voor een vrouwelijk publiek. Niet alleen een publiek van vroedvrouwen, ook van 

vrouwen die zwanger zijn of gewoon interesse hebben voor dit onderwerp. De auteur geeft 

daarenboven in de proloog ook aan dat de tekst geschreven is voor een ‘damoiselle’, een vrouw 

dus. Zij wordt niet direct aangesproken, maar er wordt in de proloog wel naar haar gerefereerd als 

zijnde de toekomstige lezeres van het werk. Dit alles wijst dus op een vrouwelijk publiek in het 

achterhoofd van de auteur. Aan de andere kant echter zien we dat veel onderwerpen worden 

uitgelegd voor een mannelijk perspectief. Bijvoorbeeld hoe een man ervoor kan zorgen dat hij een 

zoon verwekt, de ontmaagding van de vrouw wordt ook besproken vanuit een mannelijk oogpunt, 

en de man moet er ook voor zorgen dat de vrouw van de seksuele gemeenschap geniet, anders kan 

er immers geen kind verwekt worden. Hier neemt de auteur dus telkens het standpunt van de man 

in, geeft de man raad wat te doen in bepaalde situaties. Het is dus erg moeilijk om uit te maken of 

we voor de Secrés des dames nu te maken hebben met een mannelijk dan wel een vrouwelijk 

geïntendeerd publiek. 

 

Samengevat vinden we dus in het middeleeuwse Frankrijk minstens twee volkstalige vertalingen, 

één ervan is erg slaafs, de andere wat vrijer, daar worden dingen toegevoegd en weggelaten 

tegenover De Secretis Mulierum. Deze laatste, de Secrés des dames, lag zeer waarschijnlijk ook 

aan de basis van latere vertalingen in andere volkstalen, of heeft er in ieder geval veel mee gemeen.  

Er zijn acht handschriften met deze vertaling overgeleverd, alle gedateerd in de 15de eeuw, al wees 

verder onderzoek uit dat de originele Franse Secrés des dames vroeger moet zijn opgesteld. 

 Het geïntendeerde publiek is moeilijk te achterhalen, er zijn immers zowel aanwijzingen voor een 

 vrouwelijk als voor een mannelijk publiek. Over de auteur ten slotte, is niets bekend. 

 

2.3. Conclusie voor de Middelnederlandse traditie 

Hoe zit het nu met de Middelnederlandse traditie van Der Vrouwen Heimlicheit? Is die begonnen 

door een rechtstreekse vertaling van de Latijnse De Secretis Mulierum? Of zat er een Franse tekst 

tussen deze overlevering? Ik zal nu trachten daaromtrent tot een conclusie te komen.  

Wat de Ripuarische tekst Berlijn 187 betreft, is er nog geen onderzoek gebeurd naar de 

verwantschap met het Latijn of het Frans. In hoofdstuk IV behandel ik wel de mogelijke 

verwantschap van Gent 444 en Berlijn 187. De besluiten daaruit voor verwantschap van 

Middelnederlandse en Ripuarische traditie kunnen dan gelinkt worden aan de besluiten waartoe ik 

hier zal komen voor de verwantschap van Latijn en Middelnederlands, en zo kan men ook tot 

inzichten komen voor het Ripuarisch. 

 

 



 22 

a. Middelnederlandse traditie rechtstreeks uit het Latijn? 

In de tekst van Der Vrouwen Heimlicheit in Gent 444 komen heel wat verwijzingen naar het Latijn 

voor. Maar liefst elf keer geeft de auteur aan dat hij zijn materie uit een Latijnse bron haalt. Enkele  

voorbeelden:  Alsoe als’t in’t lattijn es bescreven (v. 37) 

  Latijnsche boeke segghen alle ende niet suum (v. 306) 

  Als ons orcont dat latijn (v. 1581) 

Het duidelijkste voorbeeld vinden we echter in vers 122: 

  Eer men dlatijn ghedietschen can 

Hier zegt de auteur immers letterlijk dat het een erg moeilijke opdracht was om het Latijn om te 

zetten in het Middelnederlands.  

Verder verwijst hij in zijn tekst ook heel vaak naar autoriteiten op geneeskundig vlak, van de 

Oudheid tot de middeleeuwen, wat ook kan wijzen op het gebruik van (een) Latijnse bron(nen) bij 

het opstellen van zijn werk. De auteur verwijst vooral naar:  

Aristoteles (v. 59-86-479-923-1005-1296) 

Hippokrates (v. 67-70-1189-1201-1291-1427) 

Galenus (v. 576-972-1623-1628-1682-1690-1696) 

Daarnaast wordt er ook verwezen naar Solinus, Trota, Pitagoras, Plinius, Albertus Magnus, 

Alexander Philalethes, Avicenna, Rhazes en Petrus Ermenides. Door de vele verwijzingen naar het 

Latijn en naar gekende geleerden wier geschriften in de middeleeuwen in het Latijn circuleerden, 

lijkt het er wel op dat de Middelnederlandse variant rechtstreeks van het Latijn werd vertaald. 

 

Mieke van Doorn41

Green

 vergelijkt beide teksten uitgebreid in haar scriptie, ze hanteert daarvoor het 

exemplaar Ned.Inc.508, een Latijnse druk uit 1538 die zich in de Amsterdamse 

Universiteitsbibliotheek bevindt. Ze komt tot het besluit dat de gelijkenissen tussen De Secretis 

Mulierum en de tekst van Gent 444 frappant zijn, maar dat er toch geen voorbeelden bij zitten die 

doorslaggevend bewijs leveren dat Gent 444 rechtstreeks afkomstig zou zijn van de Latijnse bron. 

Het kan ook zijn dat Gent 444 teruggaat op een, misschien Franse, tussenbron, die wel dicht bij het 

Latijn bleef.  
42

 

 geeft hierbij nog aan dat de frequente verwijzing naar autoriteiten in de tekst van Gent 444 

waarschijnlijk gewoon een retorisch middel was, waarmee de auteur zijn tekst meer autoriteit, en 

dus meer geloofwaardigheid, wou verlenen. 

                                                 
41 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 33-43. 
42 Green, M., ‘«Traittié tout des mençonges» The Secrées des dames, «Trotula», and Attitudes toward 
Women’s Medicine in Fourteenth – and Early – Fifteenth – Century France’, in: Desmond, M. (ed.), 
Christine de Pizan and the Categories of Difference, Medieval Cultures vol. 14. University of Minnesota 
Press, 1998, p. 153, n. 31.   
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b. Middelnederlands uit Franse traditie 

Van Doorn43 onderzocht ook de affiniteit van de Franse traditie met de Middelnederlandse. Ze 

hanteert daarvoor twee verschillende versies van de Secrés des dames, namelijk BNF Ms.fr.631 en 

BNF Ms.fr.19994. Bij de vergelijking van beide met de Middelnederlandse tekst uit Gent 444, valt 

meteen op dat alle informatie uit de Franse traktaten ook in Gent 444 terug te vinden is. Er is dus 

niets weggelaten. Gent 444 vertoont wel het meeste affiniteit met Ms.fr.631. Van Doorn wijst erop 

dat qua gegeven voorbeelden, woordkeuze en tekstvolgorde, de overeenkomsten tussen de De 

Secretis Mulierum, de Franse tekst Ms.fr.631 en Gent 444 opmerkelijk zijn; en dat Ms.fr.19994 

daar dan weer wat losser vanaf staat. Aan de andere kant echter, groeperen Gent 444, Ms.fr.631 en 

Ms.fr.19994 zich samen door eenzelfde volgorde, en dezelfde toevoegingen en weglatingen 

tegenover het Latijn44

 

. 

Van Doorn besluit dan met de volgende situatieschets45: ooit ergens kwam een medicus op het idee 

de De Secretis Mulierum geschikt te maken voor de medische praktijk. Daar het origineel nogal 

filosofisch – medisch was, moesten hier en daar filosofische beschouwingen worden weggelaten en 

moesten er wat praktische gegevens worden ingevoegd (bijvoorbeeld de handleiding voor 

vroedvrouwen). Zo kwam men dus tot een eerste variant, nog steeds in Latijn, maar wel meer 

medisch gericht. Daarvan zouden dan later vertalingen zijn ontstaan in de verschillende volkstalen. 

Of beiden, Franse en Middelnederlandse traditie, uit deze Latijnse variant zijn voortgekomen, of de 

eerste Middelnederlandse tekst werd vertaald uit het Frans als tussenbron, is niet honderd procent 

zeker. Het is wel vrij plausibel dat de Franse tekst als tussenbron fungeerde voor de 

Middelnederlandse. Zo heeft het Frans, net als het Middelnederlands, de proloog met de 

aanspreking van de dame. Het Latijn heeft die niet, wat toch al weer op een dichtere aanhang van 

Middelnederlands en Frans wijst, en het vooral minder mogelijk maakt dat de Middelnederlandse 

tekst apart van het Latijn komt, en toch die proloog gelijk heeft met de Franse variant. Van Doorn46

 

 

wees ook al op de grote affiniteit van de Franse tekst Ms.fr. 631 en Gent 444. Ik zou hier dus willen 

besluiten dat, hoewel er geen volledige zekerheid om bestaat, het toch zeer waarschijnlijk is dat de 

Middelnederlandse traditie tot stand kwam via een Franse tussenbron, die dan weer de Latijnse De 

Secretis Mulierum als bron had. 

 

 

                                                 
43 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 44-59. 
44 Ibidem, p. 57. 
45 Ibidem, p. 57. 
46 Ibidem, p. 44-59. 
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HFST III: SPECIFIEKE ASPECTEN VAN GENT 444. 
 
Na een algemene bespreking van de traditie van Der Vrouwen Heimlicheit en van de gynaecologie 

in de middeleeuwen in het algemeen, belicht ik in dit hoofdstuk enkele specifieke aspecten van de 

Gentse tekst, namelijk de lyrische intermezzo’s, het acrostichon en het eigenaardige explicit. 

 

1. Lyrische intermezzo’s 

Een heel specifiek kenmerk van Gent 444 zijn de lyrische intermezzo’s die erin voorkomen. Dit 

zijn kleine stukjes tekst waarmee de auteur zijn wetenschappelijk betoog even onderbreekt en zich 

kort tot zijn geliefde richt. Het belang van het voorkomen van deze intermezzo’s in de tekst kan 

alleen al worden afgeleid uit de omvang ervan: ze omvatten alle samen zo’n 228 verzen, meer dan 

tien procent van de gehele tekst (1782 verzen) dus. Ik reken hier wel de proloog van de tekst 

eveneens onder noemer ‘lyrische intermezzo’. Strikt genomen kunnen we de proloog natuurlijk 

geen intermezzo noemen, en dan gaat het om 197 verzen, maar de dichter spreekt zijn geliefde hier 

voor het eerst aan, en daar dit anticipeert op de komende intermezzo’s vond ik het duidelijker om 

de proloog er gewoon bij te nemen. 

Een volledige weergave van alle intermezzo’s hier zou ons te ver voeren, ik geef hier dan ook enkel 

een opsomming van de versnummers. De lyrische intermezzo’s omvatten de volgende verzen: 

v. 1-31, 124-129, 207-210, 228-234, 253-258, 319-322, 356-360, 405-408, 571-575, 643-707, 785-

789, 811-822, 946-952, 993-1004, 1080-1086, 1129-1130, 1160-1163, 1230-1236, 1349-1352, 

1452-1458, 1519-1523, 1599-1605, 1669-1672 en ten slotte 1747-1750. 

De algemene inhoud, structuur, oorsprong en bedoeling van de lyrische intermezzo’s zal ik 

hieronder bespreken, voor de specifieke inhoud van ieder intermezzo verwijs ik graag naar de 

editie van Blommaert.47

 

 

1.1. Inhoud  

De tekst vat aan met een proloog, die in feite ook als lyrisch intermezzo kan worden 

geïnterpreteerd, reeds hier richt de auteur zich immers tot zijn geliefde. De proloog omvat maar 

liefst 32 verzen en de auteur geeft hierin aan dat hij deze tekst schrijft in opdracht van zijn geliefde. 

Alleen omdat hij zoveel van haar houdt, neemt hij deze opdracht aan, en hij hoopt dan ook dat ze 

hem niets kwalijk neemt wanneer de inhoud van de tekst soms te intiem wordt. 

Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden, 
Bi gherechter hovescheden, 
Iet te dichtene dat orborlec zij; 
Doer haren wille anemix mi, 
Dies ic luttel hebbe gheploghen, 
Hare minne heeft mi alsoe doer vloghen 

                                                 
47 Blommaert, Ph. (ed.), Der Vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw, (Maatschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no. 3). C. Anoot – Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
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Mijn herte ende minen zin, 
Dat ic en peyse meer no min 
Dan altoes te doene dat haer behaghe; 
Want ic haer minne met herten draghe, 
So ghestadelike sonder berouwen, 
Dat ic genieten hope miere trouwen, 
Want die lieve vrouwe mijn, 
Die niet beter en mach zijn, 
So dunct mi werdich alre eeren. 
Doer haren wille willic mi keeren 
Op mine matiere die ic vant 
In eenen boec, die was valiant, 
Ende die waerheit oec seit 
Van der vrouwen heimelijcheit. 
Maer ic bidde miere liever joncfrouwen, 
Welc tijt zij dit boec zal scouwen, 
Oft daer inne iet sal lesen, 
Dat sijs mi niet t’ onhouder moet wesen 
Dat ic bescrive hare heimelijcheit, 
Die ic metter waerheit 
Inden sal, so ic best mach. 
 God die gheve hare goeden dach! 
Sie es die beste die ic noeit sach, 
Ende daer ic noeit tieghen te sprekene plach, 
Ofte die noeit in mijn herte lach. 
 (v. 1-31) 

Deze proloog biedt een mooie inleiding op de tekst, die vanaf vers 32 dan van start kan gaan. 

De inhoud van de daarop volgende lyrische intermezzo’s kan gelijklopend worden getypeerd. Het 

gaat telkens om een aantal verzen waarin de auteur zijn geliefde rechtstreeks aanspreekt en haar 

smeekt om terug in haar aanzien te mogen komen. 

Bijvoorbeeld in v. 356-360: Alsijt ghebiet salse minen commer sachten 
    Die mi altoes hout in vare, 
    Sonder hare en mogic hare noch dare, 
    Ay, wat witen ons alle die logenaren, 
    Ende die onghetrouwe merkaren. 

Hier geeft de dichter niet enkel aan dat zij hem kan verlossen van zijn leed, maar ook dat er kwaad 

wordt gesproken over hen. Een ander voorbeeld nog: v. 1599-1604:  

Die ic minne, boven allen wiven, 
     Si ne acht niet dat ic dese pine, 
     Dore haer doeghe al stillekine; 

    Nochtan weet zij wel ende kint 
     Dat se mijn herte seere mint, 
     Ende dat ic lide zwaer tormint, 
     Want si ne achtes niet en twint. 

Ook hier dus geeft de dichter aan dat zijn geliefde weet dat hij lijdt onder haar afstandelijkheid, 

maar dat ze hem er toch niet vanaf wil helpen door hem meer aandacht te schenken. 

Dit zijn slechts twee voorbeeldjes, de andere lyrische intermezzo’s hebben alle ongeveer dezelfde 

inhoud. De auteur heeft het veelal over een geliefde die hem niet begrijpt en hem niet wil troosten. 
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Ook gaat het soms over de mensen uit hun omgeving die over hen roddelen. De toon is in ieder 

geval telkens negatief. Naar het einde toe echter, namelijk met het voorlaatste intermezzo, wordt 

het duidelijk dat de geliefde hem vergiffenis heeft geschonken en de dichter terug in haar aanzien is 

gekomen. 

God danc, zij heeft mi ghetroest, 
  Die ic ghemint hebbe, met trouwen: 
  Dese worde mach zij ghescouwen, 
  Want ic se minne boven alle vrouwen. 
   (v. 1669-1672) 

Zijn vele aandringen en smeken én zijn werk aan het gedicht hebben dus toch iets opgebracht. 

De inhoud van de lyrische intermezzo’s is dus drievoudig op te delen: eerst is er de proloog met de 

aangeving dat de dichter deze tekst schrijft in opdracht van zijn geliefde, dan komen er heel wat 

intermezzo’s waarin de dichter klaagt omdat hij geen aandacht krijgt van zijn geliefde, en 

uiteindelijk komt alles toch weer goed in het voorlaatste intermezzo. 

 

1.2. Structuur 

Na ieder onderdeel van de tekst wordt de artes-inhoud onderbroken en komt er een lyrisch 

intermezzo ter afsluiting van het gedeelte. Zo voegt de auteur over de gehele tekst dus 24 lyrische 

intermezzo’s in, telkens net voor een lombarde. Zoals reeds aangegeven beslaan die passages een 

belangrijk gedeelte van de gehele tekst. De lengte van de intermezzo’s varieert echter wel sterk: er 

zitten intermezzo’s bij van maar vier verzen, maar er is bijvoorbeeld ook eentje bij dat maar liefst 

65 verzen telt (v. 643-707). 

Op het vlak van de structuur van de intermezzo’s zien we enkele duidelijk terugkerende tendensen. 

De intermezzo’s zijn vrijwel altijd zo opgesteld, dat de verzen van het intermezzo onderling 

gepaard rijmen, en ze eindigen meestal op een vierrijm. 

Zeventien van de 24 intermezzo’s worden aan de voorafgaande tekst vastgehecht door middel van 

een rijm. Bijvoorbeeld: intermezzo van v. 319-322 

   Echt ghedinct mi der liever mijn, 
   Die ic selden mach scouwen, 
   Dat sij gheniete miere trouwen, 
   So ne deerf mi mijn dienst niet rouwen. 

Het eerste vers van dit intermezzo rijmt mooi met de regel die eraan voorafging: 

   Als’t daer eene wile heeft ghesijn 

Zo wordt het lyrische intermezzo mooi in de tekst ingepast, althans toch in 17 van de 24 gevallen. 

De lyrische intermezzo’s zijn niet terug te vinden in de Latijnse noch in de Franse tekst. Ze zijn dus 

waarschijnlijk ingevoegd bij de vertaling naar het Middelnederlands. Hier blijkt alvast duidelijk dat 

de dichter bij zijn vertaling en bewerking de tekst heeft aangepast in functie van de aanhechting 

van de (meeste) intermezzo’s door middel van rijm. Deze vaststelling wijst er tevens op dat de 
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intermezzo’s van meet af aan van de Middelnederlandse berijming deel hebben uitgemaakt, en niet 

in een tweede fase door een latere kopiist zijn toegevoegd. Wanneer ze precies deel zijn gaan 

uitmaken van de tekst, en hoever voor het ontstaan van Gent 444 dat was, weten we natuurlijk niet. 

 

1.3. Oorsprong48

Waar vonden deze lyrische onderbrekingen nu hun oorsprong? Of zijn ze echt helemaal uniek aan 

de tekst van Gent 444? Dit laatste is alvast uitgesloten, want hoewel een invoeging van lyrische 

intermezzo’s maar weinig voorkomt, is het hier geen geïsoleerd gegeven. De combinatie artes-

inhoud en lyriek vinden we bijvoorbeeld ook in drie fragmenten, in één codex bewaard, de 

zogenaamde Brusselse fragmenten (KB Brussel 19.571) en in de Oudenaardse fragmenten, die 

inmiddels echter verloren zijn gegaan. Ook daar komen dus lyrische onderbrekingen voor die 

vergelijkbaar zijn met deze in Der Vrouwen Heimlicheit. Ze zijn dus niet uniek in deze tekst, maar 

wel in de Middelnederlandse traditie van Der Vrouwen Heimlicheit. We vinden ze immers niet in 

de Latijnse bron, noch in de Franse traditie, en zoals hierboven aangegeven kunnen we op basis van 

de structuur zeker zijn dat ze er moeten zijn geweest van bij het begin van de Middelnederlandse 

traditie. De Ripuarische tekst heeft ze niet, ze moeten dan ook nog in de Middelnederlandse traditie 

zelf (voor de vertaling naar het Ripuarisch) zijn weggelaten, wanneer is uiteraard onbekend (zie 

hoofdstuk V).  

 

Omdat het vermengen van artes-literatuur en lyriek dus geen nieuw gegeven blijkt te zijn, pleiten 

sommigen voor een interpretatie van de intermezzo’s in Gent 444 als een literaire conventie; 

anderen zien ze eerder als zijnde autobiografisch. Ik zal deze verschillende visies toelichten in het 

volgende puntje. 

 

1.4. Bedoeling 

Er is al heel wat gespeculeerd over wat precies de bedoeling zou kunnen zijn van deze ingevoegde 

lyrische intermezzo’s. Over het algemeen zijn er twee stromingen te onderscheiden die een 

verschillende verklaring en bedoeling van de auteur naar voren schuiven. Ik zal deze twee visies en 

hun argumentatie kort bespreken, aan de hand van artikelen die hierover zijn gepubliceerd, om 

daarna tot een eigen conclusie over deze problematiek te komen. 

 

a. Autobiografisch 

Een eerst visie op de lyrische intermezzo’s is ze te beschouwen als zijnde autobiografisch. Een 

belangrijk voorbeeld hierbij is Claassens.  

                                                 
48 Op basis van: Lie, O.S.H., ‘De verliefde leraar. Liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten’, in: 
Sleiderink, R. en Uyttersprot, V. (eds.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. 
Studies voor Jozef D.Janssens. Leuven: Davidsfonds/Literair; voor Nederland: Amsterdam University Press, 
2005, p. 238-257. 
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In zijn artikel over Der Vrouwen Heimlicheit49

  Maer eer ic daer af segghe iet, 

 bespreekt hij vooral één welbepaald lyrisch 

intermezzo, het langste van allemaal, dat hij ‘de dichterklacht’ noemt (v. 643-707). In dit 

intermezzo staat het lijden van de dichter zelf centraal, zoals al meteen wordt aangegeven in de 

eerste vier verzen: 

  Willic claghen over dat ongheval 
  Dat mi dus sadelt overal, 
  Ende mi niet en begheven en wille; (v. 643-646) 

Alvorens over te gaan tot een analyse van het lijden van de dichter, heeft Claassens het eerst over 

de jonkvrouw. Ook zij lijdt, wat nog meer kommer veroorzaakt bij de dichter: 

  O wi! dat ic in commer weet die goede, 
  Des mach mijn herte weenen bloet, (v.659-660) 

Waarom de jonkvrouw dan wel lijdt wordt niet gespecificeerd door de dichter, hij blijft er heel 

vaag over. In de verzen 647-648 leren we wel dat zij alles gelooft wat men haar zegt: 

  Die scoene, die ic minne al stille, 
  Ghelovet algader, wat men haer seghet; 

Het zou dus wel eens goed kunnen dat er over de dichter geroddeld wordt, en dat zijn geliefde de 

roddels geloofde, waardoor hij bij haar in ongenade viel. Maar waarover wordt er dan geroddeld? 

Het wordt wel al snel duidelijk dat, als er gekletst zou zijn, dit in ieder geval over de dichter en zijn 

leed moet zijn geweest. In verzen 675-677 vervloekt hij immers het ongeluk, dat zowel hem als zijn 

geliefde niet met rust laat: 

  O wi! ghevloect zij dat ongheval,  
  Dat mi dus ghesadelt heeft, 
  Ende mine vriendinne niene begheeft, 

Claassens geeft tot slot ook nog mee dat de vaagheid rond het lijden van de jonkvrouw, er ook 

gewoon op kan wijzen dat de dichter zelf er niet veel over wist. Misschien wou de dichter niet 

aanvaarden dat zijn geliefde hem afwees, en stelt hij het daarom hier zo voor alsof zij hem afwees 

ten gevolge van de vele roddels. Claassens geeft zelf aan dat we niet te ver mogen gaan met 

dergelijke hypotheses, al is deze context uiteraard niet ondenkbaar. 

Het lijden van de dichter dan, komt veel uitgebreider aan bod in deze klacht. Zo geeft de dichter in 

verzen 663-666 al meteen een vergelijking, maar dan wel vergrotend: hij lijdt nog meer dan Job 

deed: 

  Ay! nu merket of ic doeghe noet 
  Vele meer dan Job dede, 
  Want mijn sin ende alle mijn lede 
  Sijn dortrect met zwaren verdriete. 

De dichter geeft hier aan dat hij zowel fysiek als psychisch lijdt, en vindt dat zijn leed groter is dan 

dat van Job. Hij gaat er dus, ten onrechte, van uit dat Jobs lijden niet fysiek én psychisch was. Jobs 
                                                 
49 Claassens, G.H.M., ‘Een dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in “Der Vrouwen Heimelijcheit” 
(Gent, UB, 444), in: Porteman, K., Verbeke, W. en Willaert, F. (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de 
kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven, 2005. 
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lijden stond bovendien niet alleen voor ‘geduldig lijden’, maar ook voor ‘schuldloos lijden’. 

Hiermee wil de dichter dus waarschijnlijk al meteen aangeven dat het allemaal niet zijn schuld is.  

Claassens werkt deze tweeledigheid, emotioneel en fysiek lijden, verder uit. Het emotionele lijden 

gaat over de onzekerheid of zijn liefde wel wederzijds is. Maar waarop komt het fysieke lijden dan 

neer? ”Ik leef in een tweevoudige pijn en mijn smart neemt mettertijd toe. Dat is mij een zeer 

zware last,  dus past het mij wel om te treuren voor de tijd die ik nog te leven heb” (v. 670-674, 

vertaling van Claassens50). Het lijkt er hier dus wel op dat de dichter ongeneeslijk ziek is. Het 

woord ‘zadelen’ (v.676) doet Claassens echter vermoeden dat de dichter een ongeval had, 

waardoor zijn rug misvormd is. Dit kan worden versterkt door de verzen 678-682: “Want het 

ongeluk en het verdriet hebben beide op mij geloerd en van mijn rug een deerniswekkende brug 

gemaakt, waarover zij met hun gevolg trekken” (vertaling van Claassens51

We merken dus dat deze dichterklacht enerzijds aansluit bij de conventies van toen: een dichter 

klaagt zijn nood, en er is ook een aanbeden jonkvrouw bij betrokken. Toch zet de dichter zich ook 

af van de conventies door het gebruik van allerlei beelden en vergelijkingen. Op die manier creëert 

hij een zekere spanning tussen de echte inhoud en de gehanteerde vormen. 

). 

Naar het einde van zijn artikel toe plaatst Claassens deze dichterklacht ook nog in zijn context, en 

heeft hij het over de lyrische intermezzo’s in het algemeen en hun bedoeling. Het is wel al duidelijk 

gebleken dat Claassens de intermezzo’s als autobiografisch ziet. Volgens hem poogt de dichter dus 

via de medische wetenschap zijn geliefde te veroveren. De dichter doorbreekt hierbij de 

genregrenzen en gebruikt een medisch traktaat over gynaecologie om zijn eigen lyrisch pleidooi 

aan zijn jonkvrouw over te brengen.  

Claassens heeft hier één specifiek intermezzo geanalyseerd en er ook wel erg veel uit gehaald. 

Natuurlijk gaat het hier wel om het langste, en waarschijnlijk ook wel inhoudelijk het meest 

omvattende, intermezzo. In ieder geval kan Claassens besluiten dat de lyrische intermezzo’s niet 

zomaar te beschouwen zijn als een didactisch hulpmiddel of te lezen als een liefdesgedicht in 

afleveringen, neen, voor hem zijn ze het primaire thema van de tekst. Ze mogen dan ook niet 

verwaarloosd worden onder het mom van ‘literaire conventie’, ze verdienen juist alle aandacht 

omdat ze het ware gevoelsleven van de dichter weergeven. 

  

b. Literaire conventie 

Dan zijn we bij een tweede uiterste visie aangekomen, die de lyrische intermezzo’s ziet als een 

literaire conventie uit die tijd.  

                                                 
50 Claassens, G.H.M., ‘Een dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in “Der Vrouwen Heimelijcheit” 
(Gent, UB, 444), in: Porteman, K., Verbeke, W. en Willaert, F. (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de 
kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven, 2005, p. 97. 
51 Ibidem, p. 97. 
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In haar eerste artikel, Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse 

artesliteratuur52

pupil onderricht. In een later artikel, De verliefde leraar

, behandelt Orlanda Lie de traditie van geschriften over ‘vrouwengeheimen’ in het 

algemeen, en heeft ze het dus minder uitgebreid over Gent 444 in het bijzonder. Ze geeft hier wel al 

aan dat de ik-verteller zich richt tot een lieftallige jonkvrouw, in de relatie van een leraar die een  
53

Een eerste reden die ze daar aangeeft voor de invoeging van de intermezzo’s, is dat de dichter zijn 

wetenschappelijke materie gewoon gedoseerd wil weergeven. Hij wil niet de hele ellenlange, en 

misschien voor de jonkvrouw en het publiek wel saaie, uitleg in één trok meegeven, en wisselt dus 

af tussen artes-betoog en liefdesverzen. Lie gaat kijken waar we deze combinatie verder nog 

vinden, namelijk in de Brusselse en Oudenaardse fragmenten, maar ook in de Fysiognomieleer, een 

ander traktaat in Gent 444, en komt zo tot het besluit dat deze combinatie voorkomt in teksten rond 

gelijkaardige onderwerpen: anatomie, fysiognomie, gynaecologie, planetenleer, … . Dit kan toch al 

geen toeval meer zijn. Bovendien zijn dit allemaal onderwerpen die toen niet alleen voor 

specialisten interessant waren, integendeel, ze werden sterk gepopulariseerd omdat ook de leken er 

veel interesse voor hadden. De intermezzo’s zouden dan dus vooral toegevoegd zijn om voor 

afwisseling te zorgen voor het publiek. Waarbij de artes-literatuur dan het verstand prikkelt, en de 

liefdesverzen het gemoed, waardoor het publiek alert bleef gedurende de hele tekst. Dat zou dus 

een tweede reden voor de toevoeging van de intermezzo’s kunnen zijn.  

, gaat ze verder in op de lyrische 

intermezzo’s. 

Lie voelt echter vooral veel voor de opvatting dat we hier te maken hebben met een literaire 

conventie van toen. Ze staaft dit vooral met onderzoeken van De Wachter, Reynders en ook 

Faems54

                                                 
52 Lie, O.S.H., Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur., 
Amsterdam, 1999, Achtste Bert van Selm – lezing. 

. Deze laatste deed onderzoek naar de vertellercommentaren in middeleeuwse ridderepiek. 

Ook zij is van mening dat de lyrische intermezzo’s geen persoonlijke bekentenissen kunnen zijn, 

maar dat het hier moet gaan om een conventie. Lie geeft verder nog aan dat de combinatie hoofse 

lyriek en artes-informatie trouwens helemaal niet nieuw is, en ook al bij Richard de Fournival 

voorkwam, wat er volgens haar dan opnieuw op wijst dat het hier gaat om een literair spel. Het 

acrostichon doet haar even twijfelen: is er dan toch een specifiek geïntendeerde jonkvrouw, die ook 

wel eens de aangesproken geliefde zou kunnen zijn? Maar ze blijft toch bij haar visie en komt tot 

een besluit: er moet in de Middelnederlandse artes-traditie op een bepaald moment een fase zijn 

aangebroken, waarbij bepaalde categorieën ook toegankelijk werden voor vrouwen. Dit was 

uiteraard in eerste instantie enkel het geval in de aristocratie. In navolging van voorbeelden uit de 

Franse en ook de voorafgaande Middelnederlandse traditie wordt het artes-betoog levendiger 

53 Lie, O.S.H., ‘De verliefde leraar. Liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten’, in: R. Sleiderink en V. 
Uyttersprot (eds.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef 
D.Janssens. Leuven: Davidsfonds/Literair; voor Nederland: Amsterdam University Press, 2005, p. 238-257. 
54 Faems, A., Hier namaels seldijt bat verstaen. Vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek. 
Leuven, 2002, Proefschrift Katholieke Universiteit Leuven. 
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gemaakt door afwisseling met liefdesverzen. Dit droeg bij tot het ontstaan van een uiteindelijk 

corpus van berijmde teksten waarin artes-informatie afgewisseld wordt met lyriek.  

Ik heb hier enkel de visie van Lie weergegeven, die al erg uitgebreid was. Verder volgt 

bijvoorbeeld ook Van der Poel55

dus met een totaal andere visie te maken hebben, die de intermezzo’s helemaal niet zo persoonlijk 

en autobiografisch wil opvatten. 

 deze piste. Het lijkt mij in ieder geval wel al duidelijk dat we hier  

 

Tot slot wil ik nog graag de visie van Kuiper en van Doorn56

 

 meegeven, omdat zij zowat tussenin 

blijven. Ze gaan zich niet achter één welbepaalde stroming plaatsen, maar geven wel enkele 

interessante inzichten mee. Kuiper en van Doorn geven aan dat ieder intermezzo in de marge wordt 

vergezeld door een paragraafteken, en ook telkens vooraf gaat aan een lombarde. Voor hen zijn het 

stukjes poëzie, daar de laatste vier regels van een intermezzo telkens een vierrijm vormen, 

tegenover het gepaard rijm in de rest van de tekst. Ze gaan niet in op de vermeende leraar-leerling 

relatie van Orlanda Lie, en geven in feite hun visie maar heel kort aan. Volgens hen werden de 

lyrische intermezzo’s ingevoegd om zo het aanstootgevende karakter van de materie te 

verbloemen, en de tekst op die manier te verheffen tot het niveau van een hoofse jonkvrouw. De 

tekst zou zonder deze intervallen dus te cru zijn geweest, en wellicht heel wat negatieve reacties 

hebben veroorzaakt. De dichter koos er daarom dan ook voor om het iets subtieler aan te pakken, 

en zijn materie af te wisselen. 

We zitten dus met een drietal verschillende opinies in verband met het waarom van deze lyrische 

intermezzo’s. De eerste is dat de lyrische intermezzo’s autobiografisch moeten worden 

geïnterpreteerd, en dat de dichter zijn ware gevoelsleven wou meedelen aan zijn geliefde, via het 

medium van de medische wetenschap. Een tweede is dat het hier helemaal niet gaat om 

persoonlijke bekentenissen, maar wel om een literaire conventie. Het zou in die tijd immers wel 

meer zijn voorgekomen dat artes-literatuur werd verweven met lyrische verzen. Dit zou veelal 

gebeurd zijn om zo de lezer alert te houden. Wanneer men een erg lange wetenschappelijke uitleg 

geeft kan dit voor de leek immers al snel gaan vervelen. Door de invoeging van liefdesverzen 

echter, houdt men ieders aandacht meer geprikkeld. Een laatste visie ten slotte is die van Kuiper en 

van Doorn. Zij gaan ervan uit dat de lyrische intermezzo’s werden ingevoegd om de inhoud van de 

tekst wat te verbloemen, die kon immers als aanstootgevend ervaren worden, door de taboes die 

erin ter sprake kwamen. 

Er is dus niet veel duidelijkheid over hoe we deze lyrische intermezzo’s moeten opvatten. Door de 

aanwezigheid van het acrostichon, met vermoedelijk de naam van de opdrachtgeefster, lijkt het mij 

                                                 
55 Poel, D.E. van der, ‘”Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te dichtene”. “Der Vrouwen 
heimelijkheid” en de geadresseerde opdrachtgeefster’, in: Nederlandse letterkunde I, 1996. 
56 Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6 (1976-1977), p. 539-551. 
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echter vrij aannemelijk dat de dichter zich specifiek tot haar richtte in zijn lyrische intermezzo’s, en 

dat we dus met een autobiografisch element te maken hebben. Al blijft het natuurlijk giswerk en 

zijn er voor de meeste visies wel goede argumenten aan te halen. 

 

2. Acrostichon 

Naast de aanwezigheid van de talrijke lyrische intermezzo’s is er echter nog een andere 

bijzonderheid aan de tekst van Gent 444 op te merken, namelijk het acrostichon. De tekst bevat 

immers 24 lombarden, en wanneer we deze op een rijtje plaatsen, met de initiaal M voorop, 

bekomen we volgend acrostichon: 

  MARGARHTA GODEVARTSE WT VDIM 

We krijgen dus duidelijk een naam te zien. Enkel de H in MARGARHTA klopt hier niet, maar dat 

is de lombarde van vers 323: ‘Het’s goet dat ic voert ontbinde’, en die kan door procope makkelijk 

weggedacht worden. Maar er is nog meer bijzonders op te merken. Van Doorn en Kuiper57

 

 wijzen 

erop dat bij vier van de 24 lombarden een bloemetje is getekend. Zoals bijvoorbeeld te zien is op de 

volgende afbeelding: 

 Afbeelding 3: Pagina 72 van Gent 444 (mijn omcirkeling).58

Meteen wordt duidelijk dat hiermee wordt verwezen naar de vier menstruatiedagen in een cyclus: 
 

   Die menstrua, dat zijn de bloemen, 
   Die t’elker maent voert comen.  (v. 78-79) 

De 24 lombarden zouden dan wijzen op de overige, ‘onvruchtbare’ dagen van een cyclus. 

Maar nu terug naar het acrostichon en de naam die wordt gevormd: wie is nu deze Margareta? Is zij 

misschien de opdrachtgeefster? Of is het tot haar dat de dichter zich richt in zijn lyrische 

                                                 
57 Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6, (1976-1977), p. 539-551. 
58 Afbeelding uit: Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6, (1976-1977), 
p. 544. 
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intermezzo’s? Het acrostichon wordt in heel wat artikels vermeld, maar vrijwel niemand gaat er 

dieper op in. Claassens59 gaat ervan uit dat dit de naam is van de geliefde van de dichter, een 

interpretatie die uiteraard logisch is daar Claassens ook de intermezzo’s als autobiografisch 

beschouwt. Deleu60 gaat ervan uit dat ‘Margareta’ de naam is van de geadresseerde jonkvrouw, en 

dat ‘Godevart’ de naam is van de dichter zelf. Is het echter niet meer aannemelijk dat ‘Godevart’ de 

achternaam is van ‘Margareta’ en dat hier dus een heel specifieke verwijzing naar één en dezelfde 

persoon wordt meegegeven, namelijk voornaam, achternaam en woonplaats? Het blijft vooral bij 

vragen. Zo is ‘Udim’ tot op vandaag nog niet met zekerheid gelokaliseerd. Het enige 

aanknopingspunt is het Klevisches Heberegister: daar wordt in het jaar 1318 het plaatsje Udem 

genoemd, wat natuurlijk wel zou kunnen kloppen, maar nog niet bewezen is. 

En dan de persoon in het acrostichon. Zijn er andere aanwijzingen in de tekst zelf te vinden die ons 

wat wijzer kunnen maken? Van Doorn en Kuiper61

 

 wijzen erop dat drie letters in de Gentse tekst 

met een rood golflijntje zijn versierd, namelijk de initiaal M en nog twee lombarden: een E en een 

M. Bij de beide letters M staat het lijntje er horizontaal onder; bij de E staat het er verticaal naast, 

langs de rechterzijde, dit impliceert uiteraard dat de letter moet worden gedraaid en eveneens moet 

worden gelezen als een M. Drie letters M die speciaal worden aangeduid, dat moet toch al meer 

dan toeval zijn. Van Doorn en Kuiper hebben er een goede verklaring voor: iedere M zou een 

hommage voorstellen aan een bepaalde vrouw: aan Maria, uiteraard de beste vrouw; aan 

Margaretha van Antiochië, een bijzonder populair heilige in die tijd die bovendien ook vrouwen 

bijstond tijdens de bevalling; en tot slot uiteraard ook aan Margareta zelf. De gekantelde E staat aan 

het begin van het onderdeel verloskunde in de tekst, en deze M zou dan ook voor Margaretha van 

Antiochië zijn bedoeld. 

Bij een diepere studie blijkt er dus heel wat meer achter het acrostichon te zitten dan aanvankelijk 

zou lijken. Het belangrijkste blijft echter uiteraard nog steeds de naam. Al is ondertussen wel 

gebleken dat niemand met zekerheid kan zeggen om wie het hier gaat. Het lijkt mij het meest 

plausibel dat het gaat om de opdrachtgeefster, die eveneens in de proloog wordt aangesproken. Ik 

zou zelfs durven vermoeden dat zij bij haar opdracht zou gesuggereerd hebben dat de auteur haar 

naam zou vereeuwigen door middel van een acrostichon. Maar zoals gezegd kan hieromtrent niets 

meer worden bewezen en blijft het dus bij hypotheses. 

 

 

                                                 
59 Claassens, G.H.M., ‘Een dichter lijdt. De verborgen liefdesgeschiedenis in “Der Vrouwen Heimelijcheit” 
(Gent, UB, 444), in: Porteman, K., Verbeke, W. en Willaert, F. (red.), Tegendraads genot. Opstellen over de 
kwaliteit van middeleeuwse teksten., Leuven, 2005, p. 101. 
60 Deleu, K., ‘Kantteekeningen [sic] bij de lectuur van ‘Der vrouwen heimelijkheid, dichtwerk der XIVe 
eeuw’’, in: Album Prof. dr Frank Baur den jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden 
door collega’s vakgenoten en oud- leerlingen, Dl. 1. Antwerpen etc., 1948, p. 176-181. 
61 Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6, (1976-1977), p. 539-551. 



 34 

3. Explicit van Gent 444 

Een laatste raadsel dat ik hier nog even, zij het heel kort, wil bespreken is dat van het explicit van 

de tekst in Gent 444. 

  
 Afbeelding 4: Explicit van Gent 444 (mijn enkadrering).62

Enkel van Doorn en Kuiper

 
63

   Explkckt sfcrftxm  mxlkfrks 

 gaan hier op in, maar ik vind hun aandacht hiervoor wel terecht en 

hun uitwerking en verklaring ook heel geloofwaardig. 

Het explicit luidt: 

Duidelijk is dat hier zou moeten staan: ‘Explicit Secretum mulieris’. Maar waarom staat dat er dan 

ook niet? Het zou kunnen dat de auteur op die manier ervoor wou zorgen dat onbevoegden niet 

wisten waarover deze tekst ging, en het werk dan zo ook van hen kon afhouden. In die tijd 

gebeurde het immers vaker dat men allerlei alchemistische traktaten, die niet in handen mochten 

komen van onbevoegden, in een mengelmoes van Latijn en volkstaal opstelde, om zo verwarring te 

veroorzaken. Maar van Doorn en Kuiper geven ook aan dat dit werk duidelijk niet voor een 

specialist bestemd was, maar voor een leek; en dat dus iedereen die kon lezen dit werk kon 

begrijpen, met of zonder dit raadselachtige explicit. 

Het gaat hier om iets anders. Iedere klinker werd veranderd, beter nog: iedere klinker werd net één 

plaats opgeschoven. In de middeleeuwen was de i gelijk aan de j, die dus na opschuiving hier een k 

wordt. De u stond toen gelijk met de v, en daar de w toen geen letter was wordt dat hier dus een x. 

De letters f staan hier dus in feite voor een e. Wanneer we dan alle klinkers terug gaan vervangen 

op basis van deze formule komen we inderdaad tot de juiste formule: ‘Explicit Secretum mulieris’. 

Van Doorn en Kuiper gaan dan nog wat verder: het valt hen op dat er in het eerste woord 2, in het 

tweede woord 3 en in het derde woord net 4 letters zijn opgeschoven. En net omdat de E van 

‘Explicit’ dan weer niet veranderd is, moet dit met opzet zijn. Wanneer ook die E een F was 

geworden, klopt de opgaande rij letters per woord niet meer. De getallen 2, 3 en 4 moeten dus een 

betekenis hebben. Nu is 2+3+4 gelijk aan 9, wat zou kunnen verwijzen naar de duur van de 

                                                 
62 Afbeelding uit: Doorn, M. van, en Kuiper, W., ‘Der Vrouwen heimlicheid’, in: Spektator 6, (1976-1977) p. 
542. 
63 Ibidem, p. 542-543. 
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zwangerschap. Ook het product kan iets betekenen: 2x3x4 is 24, wat net zoals het aantal lombarden 

kan verwijzen naar de 24 onvruchtbare dagen van de cyclus. 

 

Ook hier blijft het natuurlijk wel steeds giswerk, maar de uitleg van Kuiper en van Doorn is op zijn 

minst erg goed gevonden; en daar dit explicit natuurlijk ook een specifiek aspect is van de tekst van 

Gent 444, dat we nergens anders vinden, was het tot besluit van dit hoofdstuk het vermelden waard. 

Ik heb hier drie specifieke kenmerken van de tekst Gent 444 besproken, om zo ook deze tekst toch 

kort te typeren, alvorens over te gaan tot een bespreking van Berlijn 187 (hoofdstuk IV) en een 

verregaande vergelijking te maken van beide teksten (hoofdstuk V). 
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HFST IV. DE RIPUARISCHE TEKST. 
 

1. Het handschrift 

Er is geen uitvoerige beschrijving van het handschrift Berlijn 187 voorhanden en het handschrift 

zelf stond ook niet ter onzer beschikking voor verder onderzoek. Aan de hand van een korte 

vermelding van het handschrift in een catalogus van Degering64

 

 echter, en van wat kon worden 

afgeleid uit de kopieën die we hebben van het handschrift, kunnen toch enkele kenmerken van het 

handschrift worden aangegeven. 

De Ripuarische tekst waarop wij ons onderzoek verrichtten, bevindt zich in Berlijn, meer bepaald 

in de handschriftenafdeling van de Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Het 

handschrift draagt het signatuur Ms.germ.oct.187, en bevat één enkele tekst, door Degering in zijn 

catalogus aangegeven als zijnde Van der Vrauwen Heymlicheid. Dit is een Ripuarische variant van 

de Latijnse brontekst De secretis mulierum.  

We hebben te maken met een papieren handschrift, bestaande uit 34 folia. Het formaat van het 

originele handschrift kan niet worden aangegeven, daar de kopieën waarover wij beschikken 

vergrotingen zijn. Ook voor de datering van het handschrift blijft het gissen, al moet het, volgens 

Degering, wel in de 15de eeuw zijn ontstaan. Dit komt ook overeen met onze vermoedelijke 

datering van de tekst (zie verder in dit hoofdstuk). 

 

1.1. Het boekblok 

De collatieformule volgens dewelke dit handschrift is opgebouwd is ons niet bekend. Het valt wel 

meteen op dat de opbouw van Berlijn 187 erg onlogisch is, en er moet dan ook iets fout zijn 

gelopen bij de collatie zelf, maar daar zal ik het uitgebreid over hebben in hoofdstuk V (1.2.).  

Ieder folium draagt een signatuur in de rechterbovenhoek, we krijgen zo dus telkens een 

nummering van iedere recto-zijde. Er worden doorheen de hele tekst geen reclamen of custoden 

aangetroffen. De kopiist maakte geen gebruik van kolommen en ook van eventuele liniering 

kunnen we op de kopieën geen sporen aantreffen. Wat wel duidelijk zichtbaar is op de kopieën, is 

de verticale aflijning van de tekst. Zowel aan de linker – als rechterzijde wordt de tekst begrensd 

door een verticale lijn, al wordt die aan de rechterzijde wel erg regelmatig overschreden. 

Iedere bladzijde tekst telt tussen de 19 en de 24 regels, bladzijden met 23 of 24 regels komen wel 

het vaakst voor. Over het papier zelf en het watermerk is ons verder niets bekend. 

 

1.2. Schrift en versiering 

De tekst is vervaardigd in één hand, wat dus wil zeggen dat de hele tekst geschreven is door één en  

                                                 
64 Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek, deel 
III: Die Handschriften in Oktavformat. Leipzig, 1925-1932, p. 61.  
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dezelfde kopiist. Het soort schrift dat wordt gebruikt kunnen we typeren als de hybrida libraria. De 

hybrida is een mengvorm van de litera textualis en de litera cursiva. Er worden bepaalde 

kenmerken overgenomen van de cursiva, namelijk de letter a in één verdieping, de letter f en s tot 

onder de regel en de g met een open staartje. Zo zet de hybrida zich af tegenover de textualis. Door 

het weglaten van de lussen om letters te verbinden, distantieert zich het schrift van de cursiva. In 

deze tekst zien we dit alles duidelijk: geen lussen, een a in één verdieping (waardoor ze vaak 

verward kan worden met een e), en een f en s tot ver onder de regel.  

In deze tekst hebben we verder te maken met een hybrida libraria. Dit houdt in dat de letters niet 

heel mooi gevormd zijn (zoals bij een formata het geval is), maar toch ook niet zo gehaast als een 

currens. Ze zitten er dus ergens tussenin. Toen prof. de Hemptinne het handschrift van Berlijn 187 

even bekeek, vond ze het ook meteen heel typisch laat-15de-eeuws aandoen, opnieuw in 

overeenstemming met de datering van de tekst die we al voor ogen hadden. 

Verder bracht de kopiist van Berlijn 187 hier en daar in de kantlijn wel eens een toevoeging of 

correctie aan. Of deze in rode, dan wel zwarte inkt zijn opgetekend kan hier niet met zekerheid 

worden aangegeven, aangezien de kopieën die we voorhanden hebben in zwart-wit zijn. 

Paragraaftekens bevat de tekst niet. De tekst bevat 24 lombarden, de kleur van inkt waarmee ze zijn 

aangebracht is opnieuw ongekend. 

Het handschrift bevat geen initialen noch miniaturen, we vinden er wel kadellen. Daarbij laat de 

kopiist uit de hoge of lage letters vlechtwerk komen, dat de boven – of ondermarge van de 

bladzijde opvult. In de tekst van Berlijn 187 heeft de kopiist op iedere bladzijde de kop van een 

hoge letter in de eerste regel in één rechte lijn laten uitlopen tot helemaal bovenaan de pagina, dus 

door de hele bovenmarge. Het gaat hierbij telkens om de letters h, d, l of b. We kunnen deze 

uitlopers echter niet zomaar kadellen noemen, het gaat hier immers niet om bogen of vlechtwerk, 

de kop van de letter wordt gewoon in één rechte lijn doorgetrokken. 

De ondermarge van iedere bladzijde (behalve begin – en eindpagina) wordt wel gedeeltelijk 

opgevuld door een kadel. Vanuit een letter op de laatste regel van iedere pagina wordt de staart 

verder getrokken in lussen, die een deeltje van de ondermarge opvullen. Het gaat hierbij telkens om 

de letters h, s, y, f of p. De letters s en h kunnen hier eigenaardig lijken, maar in het in de tekst 

gehanteerde schrifttype hebben ook zij een staartje:    (h) en    (s). Het handschrift bevat verder 

geen randversiering. 

 

1.3. Geschiedenis 

Over de band waarin het handschrift zich bevindt weten we jammer genoeg niets. Het handschrift 

zelf vertelt ons wel iets over zijn eigen geschiedenis. De eerste pagina bevat immers twee 

bezittermerken. Een eerste is: Ex Bibliotheca Hoffmanni Fallerslebens. Dit toont aan dat het 

handschrift ook in bezit was van Hoffmann von Fallersleben. Von Fallersleben was een filoloog 

met een zeer grote handschriftencollectie. Zo bezat hij dus ook de Ripuarische variant van Der 
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Vrouwen Heimlicheit. Van Doorn65 geeft in haar scriptie aan dat von Fallersleben voor het eerst 

melding maakt van deze tekst in zijn Horae Belgicae66

Het tweede bezittersmerk vinden we zowel op de eerste als op de laatste pagina: Ex Biblioth. Regia 

Berolinensi. ‘Bibliotheca Regia Berolinensi’ is de Latijnse verwijzing naar de Berlijnse 

Staatsbibliotheek, de huidige verblijfplaats van het handschrift dus. We weten niet sinds wanneer 

het handschrift zich daar bevindt. 

. Hij is meteen ook de vroegst gekende 

bezitter van het handschrift. 

Wanneer we de signatuur van Berlijn 187 ingeven op de website van de Bibliotheca Neerlandica 

Manuscripta vinden we echter nog een andere vroegere bezitter: na wereldoorlog II zou het 

handschrift zijn overgedragen naar de Universiteitsbibliotheek van Tübingen. Hoelang het daar 

bleef en wanneer het dan naar de Berlijnse Staatsbibliotheek werd overgedragen is onbekend. 

 

Met deze korte beschrijving van het manuscript Ms.germ.oct. 187 hoop ik toch een beeld te hebben 

geschetst van hoe het handschrift eruit ziet. De beschrijving bevat uiteraard nog veel leemtes, daar 

wij het handschrift zelf niet ter onzer beschikking hadden. Maar aan de hand van de kopieën 

konden er toch een aantal aspecten worden besproken. 

 

2. Taal en schrift van Berlijn 187 
Over het algemeen is de taal van Berlijn 187 zeer duidelijk. Er doen zich geen al te grote 

problemen voor bij het lezen van de tekst. Het gaat natuurlijk wel om een heel oostelijk gekleurde 

tekst, wat zorgt voor een aantal typisch ‘Duitse’ vormen, zoals ‘wie’ (hoe), ‘eyn’, ‘ouch’, ‘uns’. 

Maar de tekst zelf blijft vrij dicht aanleunen bij het Middelnederlands en is over het algemeen goed 

verstaanbaar. Het bestuderen van de taal is vooral nuttig voor het lokaliseren en dateren van de 

tekst. Eerst wil ik echter kort ingaan op een tweetal aspecten van het schrift, die bij een eerste blik 

op de tekst meteen opvallen en vragen om wat uitleg. 

 

2.1. Aspecten van het schrift 

a. Dubbele s – vorm  

Bij het lezen van het oorspronkelijk manuscript Berlijn 187 valt het meteen op dat de kopiist 

gebruik maakt van twee vormen voor de letter s. Er is de lange s    en de korte s    . Het is duidelijk 

dat de lange s overal voorkomt, behalve aan het eind van een woord, dan krijg je altijd de korte s. 

Bij ‘uns’ bijvoorbeeld wordt gebruik gemaakt van   , bij ‘sonder’ of ‘besser’ bijvoorbeeld krijgen 

we dan weer   . Het gebruik van twee vormen voor de letter s mag dan op het eerste zicht wat 

                                                 
65 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlijcheit. Haarlem, 1981, [ongepubliceerde doctoraalscriptie, 
Amsterdam, UvA, 1981], p. 11. 
66 Fallersleben, A.H.H. von, Horae Belgicae / studio atque opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis. 1830-
1862. 
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verwarrend zijn, het kwam wel vaker voor. Men kan het trouwens ook al bij de Grieken aantreffen. 

Het lijkt eerst wat raar maar wordt al snel duidelijk en was zeker niet eigenaardig voor die tijd. 

 

b. Gebruik ŭ en ů 

Wat ook meteen opvalt is het vaak voorkomen van de tekens ˘ en ̊  boven de letter u. We vinden dit 

gebruik doorheen de hele tekst. Enkele voorbeelden: 

 lůycht (vers 627) 

 humŭren (vers 648) 

 mŭrmeren (vers 736) 

 brůynen (vers 856, 857, 862) 

Het lijkt er aanvankelijk op dat de tekens wijzen op een bepaald gebruik van de vorm of op een 

bepaalde uitspraak. Prof. De Grauwe wees me erop dat het toevoegen van een ˚ op een u normaal 

wijst op een interpretatie van de u als een diftong, namelijk ‘uo’. Hier kan dit echter niet het geval 

zijn, gezien de grondvorm van deze woorden zeker en vast nooit een diftong bevatte, en deze 

woorden nooit met ‘uo’ werden uitgesproken. Hier moet er dus een andere reden voor de 

toevoeging van deze tekens zijn. Het gaat hier waarschijnlijk om een gebruik van deze tekens om 

verwarring te vermijden. De u lijkt immers vaak erg goed op de n in dit handschrift, en om 

onduidelijkheid te vermijden tussen u en n bij het lezen hanteerde de kopiist dan ook nu en dan de 

tekentjes ˚ en ˘. Het gaat hier dus niet om grammaticale of fonologische aanduidingen, maar om 

hulp bij het lezen van de tekst. 

 

Naast deze twee kleine eigenaardigheden is verder alles vrij duidelijk. Sommige woorden vragen 

dan wel om wat meer uitleg en soms is een vergelijking met het Middelnederlands nodig, maar die 

behandel ik in de aantekeningen bij de editie (zie deel II, punt 5).  

 

2.2. De taal van Berlijn 187 

a. Bepalen van de taal  

Wanneer we de taal van Berlijn 187 bekijken, zien we meteen dat hier geen gebruik wordt gemaakt 

van het Middelnederlands. De taal is meer oostelijk gekleurd en bevat ook Duits-aandoende 

klanken en schrijfwijzen. Toch leunt de taal nog vrij dicht aan bij het Middelnederlands en zijn er 

geen grote verstaanbaarheidproblemen. We hebben hier dan ook te maken met het 

Middelfrankisch: de overgangszone tussen het Nederlands en het Hoogduits. 

Het Middelfrankisch behoort tot de grotere groep van het Middelhoogduits, maar het is wel de 

variant die zich het sterkst afzet tegenover en onderscheidt van het ‘normale’ Middelhoogduits. De 

afstand tussen het Middelfrankisch en het Middelhoogduits werd nog eens groter met de 

klankverschuivingen in de 13de eeuw, en bereikt zijn hoogtepunt in de 14de eeuw.  
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De taal die we in Berlijn 187 vinden kan echter nog verder gespecificeerd worden dan de algemene 

term Middelfrankisch. We hebben hier immers te maken met Ripuarisch Frankisch, de taal uit de 

streek rond Aken en Keulen. Het volgende kaartje geeft een duidelijker beeld van het beoogde 

gebied: 

   Afbeelding 5: Der rheinische Fächer67

Van het hele Middelfrankische gebied vertoont de Ripuarische schrijftaal ook de grootste kloof met 

het Middelhoogduits.  

 

Hoe kunnen we nu met zekerheid stellen dat we in Berlijn 187 met het Ripuarisch te maken 

hebben? Dat zal ik aantonen aan de hand van enkele basiskenmerken van het Middelfrankisch, en 

soms ook specifieker van het Ripuarisch, uit de Mittelhochdeutsche Grammatik68

Consonanten

, die allemaal 

eveneens te vinden zijn in de tekst van Berlijn 187. Ik geef per taaldomein een aantal kenmerken 

aan met ook voorbeelden uit Berlijn 187. 
69

- De West-Germaanse */d/ bleef consequenter voorkomen in het Middelfrankisch dan elders. 

 

bvb. dochter, halden 

Ook in Berlijn 187 zien we dit, bvb. breyden (v.764), doichter (v.544), dragen (v.769). 

- De Germaanse */p/ bleef in het Ripuarisch, ook na een liquida. 

bvb. dorp, helpen 

Ook in Berlijn 187, bvb. hulpe (v.1048), hulpen (v.186). 

- In het Middelfrankisch wordt de /w/ in de anlaut voor de /r/ behouden (elders gebeurt dit 

niet). 

                                                 
67 Kaart uit: Paul, H., neu bearbeitet von Klein, T., e.a., Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: 
Niemeyer, 2007, p. 7, Karte 2. 
68 Paul, H., neu bearbeitet von Klein, T., e.a., Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2007, p. 
48-51. 
69 Ibidem, p. 48-49. 
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bvb. wrîven, wrëchen 

Ook in Berlijn 187, bvb. wringen (v.1027), wryven (v.1224). 

- In het Middelfrankisch in het algemeen, maar vooral in het Ripuarisch, is /ft/ tot /xt/ 

(<cht>) geworden. 

bvb. achter (i.p.v. after), hacht (i.p.v. haft) 

Ook in Berlijn 187, bvb. unsachte (i.p.v. unsanfte) (v.1360),  cracht (i.p.v. craft) (v.418),  al 

komt er ook wel een keer ‘craft’ in de tekst voor, het gebruik van /xt/ is voor dit woord hier  

dus (nog) niet consequent. 

Vocalen70

Tot de late 13de eeuw is er op het vlak van het vocalensysteem weinig onderscheid te merken tussen 

het Middelfrankisch en het Middelhoogduits. Het verschil komt er pas rond het einde van de 13de 

en gedurende de 14de eeuw. Enkele voorbeelden: 

 

- Het Middelfrankisch heeft de gewoonte om na lange vocalen een <i> te plaatsen, of soms 

ook een <e>, om zo de lengte van de vocaal aan te duiden. 

bvb. hait of haet, doit of doet 

Ook in Berlijn 187 vinden we dit erg vaak, bvb. schaidens (v.1052), spaedoene (v.542), 

geboirten (v.983), noed (v.211). 

Wanneer een /a/ gevolgd wordt door een /ch/ kan een <i> tussen beide worden ingevoegd 

als verlengingsteken, bvb. raich, geschaich 

Ook in Berlijn 187 vinden we hiervan voorbeelden: bvb. maicht (v.728), draicht (v.1400). 

Deze schrijfwijze, de invoeging van verlengingstekens <i> of <e> na vocalen, komt in de 

eerste helft van de 13de eeuw al voor, maar staat dan nog naast het gebruik van de 

Middelhoogduitse â en ô. Vanaf de tweede helft van de 13de eeuw zet ze zich dan toch 

door, vooral in gesloten lettergrepen, bvb. rait (i.p.v. rât). 

- In het Ripuarisch wordt de /o/ verhoogd tot de /u/, vooral voor een combinatie van l + 

consonant. 

bvb. hulz, gehulpen, sulde 

Ook in Berlijn 187, bvb. hulpen (v. 186), gulden (v.585), sulcher (v.1110). 

Morfologie71

Tot slot enkele morfologische kenmerken van het Middelfrankisch: 

 

- In plaats van het Middelhoogduitse ‘dehein’, ‘kein’ en ‘nehein’, heeft het Ripuarisch 

‘einig’, ‘negein’ en ‘engein’.  

Zo ook in Berlijn 187, bvb. eynighe (v.544), eynich (v.768) komen wel vaker voor. Maar 

van de andere, typisch Ripuarische, vormen vinden we in Berlijn 187 jammer genoeg geen 

                                                 
70 Paul, H., neu bearbeitet von Klein, T., e.a., Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2007, p. 
49-50. 
71 Ibidem, p. 50-51. 
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voorbeelden. We vinden in Berlijn 187 wel ook het gebruik van ‘geyn’ (v.198) en ‘gheyn’ 

(v.690), wat natuurlijk wat meer aanleunt bij het Middelhoogduitse ‘kein’. Al behoudt de 

vorm ‘geyn’ natuurlijk wel de zachtere, stemhebbende occlusief /g/, die niet voorkomt in 

het Middelhoogduits, daar hebben we ‘kein’ met een stemloze occlusief /k/ aan het begin. 

- Als suffix voor actieve nomina heeft het Middelfrankisch, en dan vooral het Ripuarisch, 

zowel –inge als het Middelhoogduits –unge. 

bvb. bezzeringe naast bezzerunge 

In Berlijn 187 vinden we hier opnieuw maar twee voorbeelden van dezelfde vorm, 

namelijk 'knaygonge’ en ‘drynonge’ (beide v.789). Verder komt er geen enkele vorm voor 

met een dergelijk suffix en dus ook geen verdere voorbeelden van gebruik van –inge, -unge 

of –onge. 

- Tot slot zijn enkele typisch Middelfrankische woordjes te vermelden, bvb. inde (i.p.v. 

‘und’), of(f) (i.p.v. ‘oder’), van (i.p.v. ‘von’) en tuschen (i.p.v. ‘zwischen’). 

Deze woorden vinden we eveneens systematisch terug in Berlijn 187. 

Deze elementen zijn allemaal typisch Middelfrankisch, sommige zelfs typisch Ripuarisch. Daar ze 

bijna allemaal terug te vinden zijn in de tekst van Berlijn 187, en deze situering ook logisch kan 

kloppen, kunnen we dus met zekerheid stellen dat we voor Berlijn 187 te maken hebben met een 

Middelfrankische, meer bepaald Ripuarische tekst. 

 

b. Algemene schets van het Ripuarisch 

Nu de taal van Berlijn 187 vastgelegd is en de taalkenmerken kort zijn aangehaald, is het tijd voor 

een korte bespreking van het Ripuarisch zelf. Dit doe ik vooral aan de hand van een artikel van 

Robert Möller, getiteld: Rheinische Sprachgeschichte 1300-150072

Situering 

, waarin hij het Ripuarisch 

uitgebreid behandelt. Ik zal in enkele korte puntjes dan ook de belangrijkste vaststellingen 

weergeven. 

 

Zoals reeds aangegeven kwam het Ripuarisch voor in de streek rond Keulen en Aken. Het belang 

van de stad Keulen in de middeleeuwen kan niet overschat worden; het was een grootstad met zo’n 

100000 inwoners, wat haar de belangrijkste stad van toen maakte, na Parijs. Dit grote succes had 

Keulen te danken aan haar ligging: de stad lag op het snijpunt van de twee grootste handelswegen 

van toen. Er was de Rijnse handelsweg, die tussen het noorden en het zuiden liep, en de 

handelsweg van de Hanze, tussen het oosten en het westen. Deze sleutelpositie wijst er natuurlijk 

ook al op dat in deze ene stad heel wat verschillende (culturele) invloeden uit verschillende streken 

                                                 
72 Möller, R., ‘Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500’. In: Macha, J., Neuss, E., Peters, R. (red.), 
Rheinisch – Westfälische Sprachgeschichte. Köln: Böhlau, 2000, p. 51-75. 
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zijn samengekomen. Keulen houdt enge contacten met zowel het Nederduitse als met het 

Hoogduitse gebied van het land. 

Maar niet alleen geografisch bezit Keulen een middenpositie, ook wat de taal betreft ligt de stad 

centraal. Er is zowel een invloed uit het Middelnederlands en Nederduits enerzijds (uit noorden en 

westen), als uit het Middelhoogduits anderzijds (uit zuiden en oosten) op te merken. 

Op afbeelding 6 zien we duidelijk hoe belangrijk die centrale positie van Keulen wel is: de vele 

isoglossen omringen het centraal gelegen Keulen, dat als uitstralingshaard functioneert.  

Afbeelding 6: “Kreisbildung um Köln” (aus  
                 Frings 1926, 165)73

We merken deze dubbelzijdige invloed ook duidelijk in de literatuur van die streek, die ook wel het 

‘Ripuarische Raum’ wordt genoemd. De tussenpositie van Keulen en het enge contact met beide 

zijden, Middelnederlands/Nederduits en Middelhoogduits, is reeds in de vroegmiddeleeuwse 

teksten heel goed zichtbaar. 

 

 

De Ripuarische taal 

Möller stelt vast dat we zo rond de 14de – 15de eeuw een grote bloei krijgen van de Ripuarische 

regionale schrijftaal. Hij komt tot dit besluit op grond van de grote omvang en waarde van 

gevonden Ripuarische geschriften van toen, alsook van de opgemerkte stabiliteit van de 

Ripuarische taal in die periode, waarover ik het verder zal hebben. 

                                                 
73 Afbeelding uit: Möller, R., ‘Rheinische Sprachgeschichte von 1300 bis 1500’. In: Macha, J., Neuss, E., 
Peters, R. (red.), Rheinisch – Westfälische Sprachgeschichte. Köln: Böhlau, 2000, p. 52, Karte 1. 
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Die grote bloei komt er eigenlijk door een algemeen fenomeen: vanaf de 14de eeuw verliest het 

Latijn zijn monopoliepositie voor geschriften van politieke of administratieve aard aan de 

volkstalen. Zo ook aan het Ripuarisch. Bijgevolg komen vanaf het midden van de 14de eeuw 

oorkonden en aktes voor in het Ripuarisch, en dit niet alleen in Keulen maar ook elders in het 

Ripuarisch gebied. 

 

Tussenpositie 

Om de tussenpositie van het Ripuarisch aan te tonen, geeft Möller enkele typische kenmerken, 

waaruit de dubbele invloed maar al te goed blijkt. 

Op het vlak van de consonanten bijvoorbeeld, volgt het Ripuarisch het Middelnederlands door het 

behoud van de spirantische b (bvb. geven) en g (bvb. dach), maar gaat toch ook op naar het 

Middelhoogduits door de vervanging van de stemloze s door een z (bvb. zoppe). 

Bij de pronomina vinden we enerzijds r – loze vormen, die aansluiten bij Middelnederlands en 

Nederduits, bvb. ‘uns’, de’, ‘he’; anderzijds komen ook typisch Duitse vormen voor bvb. ‘wir’, 

‘der’ en ‘ir’. En op het vlak van het lexicon ten slotte komen zowel typisch Middelnederlandse 

woorden voor, zoals ‘saterdach’ en ‘paschen’, als typisch Duitse zoals ‘wie’ (↔ Nedl. hoe), ‘hain’ 

(↔ Nedl. hebben). 

Voor de vocalen is een rechte lijn in de ontwikkelingen moeilijk weer te geven. De voorafgaande 

voorbeelden uit de andere taaldomeinen tonen de middenpositie van het Ripuarisch echter al 

voldoende aan. 

 

De zuidelijke varianten hadden duidelijk het meeste prestige, men voelde ook meer affiniteit met 

het Middelhoogduits dan met het Middelnederlands/Nederduits. En de meeste Ripuarische 

briefschrijvers gingen voor communicatie met het Zuiden ook afstappen van typisch Ripuarische 

vormen en gebruik maken van de zuidelijke varianten (iets wat voor communicatie met het Westen 

weinig tot bijna nooit gebeurde). Toch wijst Möller er op dat de invloed van het zuiden op het 

Ripuarisch niet groot was en zeker niet mag worden overschat. De zuidelijke vormen kwamen 

maar weinig voor in Keulse teksten rond het einde van de 15de eeuw, en ook daarvoor vormen ze 

geen noemenswaardig verschijnsel. Op grond van de voorbeeldfunctie van en uitstraling vanuit 

Keulen gaat men ervan uit dat eventuele zuidelijke vormen uit Keulen werden doorgegeven aan de 

rest van het Ripuarische gebied, als ze dus al elders in het Ripuarisch gebied voorkomen, zijn ze in 

ieder geval nog recenter dan de voorbeelden in Keulse teksten. Tot de 15de eeuw is de invloed van 

het Zuiden dus heel klein, zowel in Keulse teksten als in teksten uit het overige Ripuarische gebied. 

 

Normering 

Er wordt heel vaak gewezen op de aanzet tot normering van de Ripuarische taal, gestart in Keulen 

rond de 15de eeuw. Er is op dat moment immers een zeer stabiele Ripuarische taal ontstaan, zoals 
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kan worden afgeleid uit de vele bronnen. Kan een taal met zulk een dubbelzijdige beïnvloeding 

echter zo stabiel zijn?  

Door de middenpositie van de streek is de Ripuarische schrijftaal niet zomaar onder één stroming 

onder te brengen, en staat ze onder constante invloed van twee totaal verschillende varianten. Dit 

wil echter niet zeggen dat het Ripuarisch een soort compromis is, ontstaan uit het 

Middelnederlands en Nederduits enerzijds, en het Middelhoogduits anderzijds. Het is een regionale 

taal op zich, met kenmerken van beide zijden, maar vooral een eigen regionaal karakter. 

Omdat er zo goed wordt vastgehouden aan regionale variatie, en er weinig invloed te merken is van 

andere varianten, blijft de taal inderdaad erg stabiel, en kan ze hier aangezien worden als een 

genormeerde taal. Toch blijft er nog heel wat variatie voorkomen, zowel in geschreven als in 

gesproken taalgebruik. 

 

Uit deze korte bespreking van het Ripuarisch kunnen we deze taal dus de volgende karakteristieken 

meegeven: 

1. Het Ripuarisch komt voor in de streek rond Keulen en Aken, en bevindt zich in de 

overgangszone tussen het Middelnederlands/Nederduits enerzijds, en het Middelhoogduits 

anderzijds. 

2. Het Ripuarisch behoudt gedurende de middeleeuwen een vrij grote stabiliteit en ondergaat 

invloed vanuit de aangrenzende streken, maar behoudt wel zijn eigen, regionaal karakter. 

3. De duurzaamheid van het Ripuarische schrift en het overkoepelende netwerk in het 

Ripuarisch gebied zorgde voor een stabilisering van de Ripuarische taal. 

Hiermee zijn de belangrijkste kenmerken van het Ripuarisch, de taal uit Berlijn 187, aangegeven, 

en kan men zich al een beter beeld vormen van deze variëteit van het Middelfrankisch. 

 

 

2.3. Lokalisering en datering van Berlijn 187 aan de hand van taal en schrift 

a. Lokalisering 

Wat de lokalisering van Berlijn 187 betreft, kan dus al heel wat meer duidelijkheid worden 

geschept. De gehanteerde taal is immers het Ripuarisch Frankisch, en die wordt net zoals andere 

taalvariëteiten natuurlijk maar in één welbepaalde streek gesproken, het ‘Ripuarische Raum’. Het 

Ripuarisch vormde een specifieke variant van het Middelfrankisch en werd in het noorden van het 

Middelfrankische gebied gesproken, waarschijnlijk zo net onder de maken-machen isoglosse74

De streek waar Ripuarisch werd gesproken strekte zich uit rond de steden Aken en Keulen. Vooral 

Keulen was in de middeleeuwen een metropool en bekleedde een centrale positie in de Ripuarische 

streek. Het handschrift Berlijn 187 moet, op basis van de taal, ook uit deze streek afkomstig zijn. 

.  

                                                 
74 Paul, H., neu bearbeitet von Klein, T., e.a., Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2007, p. 
3, Karte 1. 
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Waar het manuscript nu precies ontstaan is, weten we niet. Het zou heel dicht bij de (huidige) 

Belgische grens kunnen geweest zijn, of net heel diep in het Ripuarisch gebied. De centrale en 

belangrijke rol van de stad Keulen in die periode, 14de – 15de eeuw, maakt het echter ook heel 

aannemelijk dat Berlijn 187 daar ontstaan is. De situering van Keulen op de handelsweg van de 

Hanze, verbindt de stad immers met het Westen. Het zou dus heel goed kunnen dat een 

Middelnederlandse variant zo in Keulen is geraakt, en daar dan later vertaald en gekopieerd werd. 

Gezien de belangrijkheid van de stad Keulen toen, en vooral haar verbinding met het 

Middelnederlandse Westen, lijkt deze hypothese heel goed mogelijk. Maar er is geen verder bewijs 

voor aanleverbaar en ik zal er dan ook niet verder op bouwen, om onrealistische conclusies te 

vermijden. 

Wat vaststaat is dat Berlijn 187 moet ontstaan zijn in het Ripuarisch taalgebied; de streek rond 

Keulen, een stad die daar, door haar grote bloei en goede ligging een centrale positie bekleedde. 

Waar precies in deze streek Berlijn 187 gesitueerd moet worden blijft echter onduidelijk. 

 

b. Datering 

De datering van Berlijn 187 ligt nog wat moeilijker. Een specifieke datering zou er in dit geval 

enkel kunnen komen door identificatie van het watermerk, maar aangezien het handschrift zelf niet 

ter onzer beschikking stond, is er daaromtrent geen informatie voorhanden. 

Zoals aangegeven in de beschrijving van het handschrift, dateert Degering75

3. Specifieke aspecten van het kopieerwerk: schrijffouten 

 het in de 15de eeuw. 

Wat hem tot deze datering bracht is onbekend. Ze is echter wel juist: bij de beschrijving werd 

immers ook al aangegeven dat het gehanteerde schrift typisch laat-15de-eeuws is. 

We kunnen er bovendien van uit gaan dat Berlijn 187 wel niet heel lang voor Gent 444, maar 

waarschijnlijk zelfs erna zal zijn ontstaan. Gent 444 kon, aan de hand van het watermerk, op 1405 

worden gedateerd, begin 15de eeuw dus. Alles lijkt dus te pleiten voor een datering van Berlijn 187 

ergens in de 15de eeuw, vermoedelijk in de 2de helft; wanneer precies kan niet worden vastgesteld. 

 

Naast het bekijken van taal, paleografie en uiterlijke kenmerken van de tekst van Berlijn 187, is het 

interessant even in te gaan op een ander aspect, namelijk de schrijffouten bij het kopieerwerk. Dit 

kan ons immers ook een en ander leren over de kopiist, zijn achtergrond en kennis. 

 

Zoals de aantekeningen bij de editie aangeven, verschilt de tekst van Berlijn 187 vaak van Gent 

444. Meestal gaat het echter om het gebruik van andere woorden, die wel dezelfde betekenis 

dragen, en is er dus geen sprake van fout kopieerwerk maar wel van een ander woordgebruik. Toch 

komen er in de tekst van Berlijn 187 hier en daar ook schrijffouten voor, en het gaat daarbij 
                                                 
75 Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek, deel 
III: Die Handschriften in Oktavformat. Leipzig, 1925-1932, p. 61. 
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steevast om dezelfde soort woorden, namelijk woorden van anatomische inhoud, uiteraard in 

verband met de gynaecologie. Ik geef hieronder een korte opsomming van de aangetroffen fout 

geschreven woorden in het deel van Berlijn 187 dat ik uitgeef (v. 518-1076), telkens met het juiste 

equivalent uit Gent 444 erbij: 

 vers 527: materien    Gent 444: matrice (vers 585)   

 vers 535: materie    Gent 444: matrice (vers 594) 

 vers 699: matrite    Gent 444: matrice (vers 1107) 

 vers 847, 851, 876, 878 en 880: sparina  Gent 444: sperma (vers 1270, 1274, 1303,  

       1305 en 1307) 

vers 872, 874, 877 en 890: spaerina   Gent 444: sperma (vers 1299, 1301, 1304  

      en 1317) 

Ook in de rest van de tekst van Berlijn 187 komen dergelijke fouten voor, we vinden verder 

bijvoorbeeld ook nog ‘die fragina’ (v. 371) in plaats van ‘dyafragma’ (Gent 444, vers 425), toch 

ook een wel erg opmerkelijke fout, vooral omdat je de tekst volledig verkeerd kan interpreteren als 

je niet weet waar het hier over gaat. De kopiist gaat dus systematisch in de fout bij anatomische 

benamingen. 

In de gegeven voorbeelden zien we dat hij voor ‘sperma’ twee verschillende schrijfwijzen hanteert, 

geen enkele ervan is echter juist. Nergens in de tekst zal hij het woord correct weergeven. Deze 

fout hangt uiteraard samen met de verwarring tussen de letter m en de opeenvolging van de letters i 

en n. In het voorbeeld waarnaar de kopiist zijn tekst kopieerde waren die waarschijnlijk moeilijk uit 

elkaar te halen, en daarom ging hij vaak in de fout. De kopiist kwam zo dan tot sperina in plaats 

van sperma, daarenboven verwarde hij de e en maakte er een a of ae van. Zo komt men tot sparina 

of spaerina. 

Voor ‘matrice’ hanteert hij wel drie verschillende, telkens foute schrijfwijzen: ‘matrite’, ‘materien’ 

en ‘materie’. Bij ‘matrite’ kan eveneens verwarring tussen de letters t en c de oorzaak zijn. Maar 

ondanks de mogelijke verwarring van het schrift tonen deze schrijffouten toch ook duidelijk aan dat 

de kopiist van Berlijn 187 niet echt goed wist waarover hij schreef. Hij kopieerde gewoon, zonder 

echt naar de inhoud van de tekst te kijken en na te gaan of wat hij schreef wel kon. Waarschijnlijk 

wist hij ook niet al te veel af van anatomie, anders had hij woorden als ‘sperma’ en ‘matrice’ wel 

herkend en juist overgenomen. 

Een ander voorbeeld van een fout die aantoont dat de kopiist van Berlijn 187 niet echt oplettend 

was als het ging om de logische inhoud van de tekst zien we in de verzen 903-904: 

 Der da neme uss eyns wyffs portze 
 ind macht yt nass in menstrua vort 
Voor de lezer is het hier meteen onduidelijk wat ‘da’ betekent. Vertaald krijgen we hier immers: 

‘Wie daar neemt uit de vagina van een vrouw en nat maakt in het maandbloed’. Wat men nu 
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precies moet nemen wordt hier dus niet gespecificeerd. Als we Gent 444 erbij nemen wordt echter 

meteen duidelijk wat het precies moet zijn:  

 Die haer name uut eens wives poert 
 ende maket nat in menstrua voert (v. 1588-1589) 

Het gaat dus om haar, meer bepaald schaamhaar, dat in het maandbloed moet worden gedopt. 

Waarschijnlijk kon de kopiist van Berlijn 187 hier niet uitmaken om welk woord het ging en 

verving het dan door het weinig zeggende woord ‘da’, afkorting voor ‘daer’. Het is meteen 

duidelijk dat de kopiist ook hier de context niet heeft begrepen, of er althans niet op heeft gelet, 

anders had hij wel geweten dat een weinigzeggend woord als ‘da’ hier niet thuishoort. 

Een laatste schrijffout in het kopieerwerk van Berlijn 187 vinden we in vers 999, wat in Gent 444 

overeenkomt met vers 729: 

 187: Eyn kynt yn den .xij. maendt geboren 444: Een kint in de .xiiij. maent gheboren 

Een korte schets van de context: de auteur geeft hier weer hoe Avicenna het in zijn werk had over 

een kind dat pas na, volgens Gent 444, 14 maanden zwangerschap werd geboren, de tandjes van het 

kindje begonnen zelfs al te groeien. Berlijn 187 heeft echter 12 maanden in plaats van 14 maanden. 

De veertien maanden van Gent 444 lijken hier wel het meest plausibel, daar de tandjes van een kind 

nog niet beginnen te groeien rond de leeftijd van drie maanden (of dus 12 maanden na de 

conceptie). Na vijf à zes maanden (14 tot 15 maanden na de conceptie) kan dit echter wel al. Er 

werden door middeleeuwse kopiisten wel vaker vergissingen begaan bij het overnemen van 

Romeinse cijfers, men leest al vlug over een i meer of minder. En zo dus ook de kopiist van Berlijn 

187, die twee maanden te weinig rekende. En het toont ook weer aan dat hij geen specialist ter zake 

was, anders had hij een dergelijke fout wel niet gemaakt. 

 

De korte weergave van de kopieerfouten in dit gedeelte van de tekst, toont duidelijk aan dat de 

kopiist van Berlijn 187 niet echt vertrouwd was met de materie waarover hij schreef. Daarom 

maakt hij systematisch fouten bij het schrijven van woorden van anatomische aard. De kopiist van 

Berlijn 187 was dus zeker geen kundige in de (vrouwelijke) anatomie. We merken echter ook, 

namelijk in het voorbeeld ‘da’, dat hij niet echt nagaat of de inhoud van zijn tekst wel nog logisch 

verloopt. Hij is niet vertrouwd met de materie waarover hij het heeft en neemt daarom ook gewoon 

alles blindelings over van zijn voorbeeldtekst, ook de fouten en onlogische dingen, zoals ik verder 

zal bespreken in hoofdstuk V. Daar zal ik aantonen hoe Berlijn 187 ook de onlogische passages en 

fouten bevat van Gent 444. Dit kan er dan meteen weer op wijzen dat Berlijn 187 en Gent 444 in de 

overlevering van Der Vrouwen Heimlicheit vrij dicht bij elkaar staan. Al zijn daar natuurlijk ook 

argumenten tegen in te brengen. Dit alles wordt echter uitgebreid besproken in het volgende 

hoofdstuk, punt 1.3. 
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HFST V. VERGELIJKING VAN DE RIPUARISCHE (Ms.germ.oct.187) EN  
DE GENTSE (UB 444) TEKST. 

 
In dit vijfde hoofdstuk maken we een wat aandachtiger vergelijking van de Gentse en de 

Ripuarische tekst. Om het geheel wat duidelijker en meer overzichtelijk te maken heb ik dit 

hoofdstuk in twee grote delen verdeeld. In een eerste deel bekijk ik beide teksten op het algemeen 

tekstniveau. De grote structuur van beide teksten wordt dan vergeleken. In het tweede deel zal ik de 

verschillen op een lager tekstniveau belichten, namelijk in het gedeelte van de tekst van Berlijn 187 

dat ik editeerde (v. 518-1076). 

 

1. Structurele verschillen met Gent 444 
Wanneer we beide teksten naast elkaar leggen, merken we al gauw grote structurele verschillen op. 

Er worden niet alleen gedeeltes weggelaten in Berlijn 187 tegenover Gent 444; er komen ook 

omzettingen voor in de Ripuarische tekst. Deze twee aspecten zal ik hier verder uitwerken. 

 

1.1. Weglatingen 

Een eerste belangrijk structureel verschil is de weglating in Berlijn 187 van de lyrische 

intermezzo’s die we vinden in Gent 444. Deze weglating valt meteen op bij de vergelijking van 

beide teksten: alle intermezzo’s samen gaat het dan ook om zo’n 228 verzen. Hoewel het er in feite 

maar 197 zijn, de proloog mag immers niet gezien worden als een lyrische intermezzo, al wordt 

hier wel al verwezen naar de geliefde jonkvrouw. Bovendien heeft Berlijn 187 deze proloog ook, 

en worden dus de 197 verzen van de lyrische intermezzo’s weggelaten, niet de 228 met de proloog 

inbegrepen. 

In hoofdstuk III heb ik de lyrische intermezzo’s van Gent 444 al in het algemeen besproken, maar 

voor de duidelijkheid zal ik hieronder toch ook een korte opsomming ervan geven. Wat Berlijn 187 

betreft, zal ik vooral stilstaan bij het rijmschema, meer bepaald bij de vraag of dat nog wordt 

behouden of niet. Dit zal immers heel belangrijk blijken voor de conclusie.  

Ik wil hierbij nog kort opmerken dat het uiteraard, op dit punt, nog niet geweten is of de kopiist van 

Berlijn 187 zelf, dan wel die van een voorganger, deze weglatingen heeft uitgevoerd. Ik zal dan 

ook telkens neutraal vermelden dat ‘de versie van Berlijn 187’ of ‘Berlijn 187’ deze verzen niet 

heeft, om geen verwarring te veroorzaken. 

 

a. Lyrische intermezzo’s in Gent 444 

- Vers 124 t.e.m. 129 in Gent 444. Deze zes verzen zijn weggelaten in Berlijn 187, anders 

zouden ze daar tussen de verzen 123 en 124 zijn gekomen. Doordat de zes verzen van het 

intermezzo onderling rijmparen vormen, is er geen probleem met het rijmpatroon in Berlijn 

187. Ondanks de weglating blijft het gepaard rijm behouden. 
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- Vers 207 t.e.m. 210 in Gent 444. Dit intermezzo zou in Berlijn 187 tussen de verzen 200 en 

201 zijn gekomen. Doordat het eerste vers van het intermezzo een rijmpaar vormde met het 

voorafgaande vers, krijgen we in Berlijn 187 een weesrijm: 

ind geyn deyr en genoedt na dem ontfaen 
sonder dat wyff als wir haynt verstaen 
ind de merie, dat is wairheit fyn. 
 (v. 198-200) 

- Vers 227 t.e.m. 234 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen de verzen 214 en 215 zijn 

gekomen. De verzen van het intermezzo vormen telkens onderling rijmparen, de weglating 

ervan zorgt dus in Berlijn 187 niet voor een verstoring van het rijmpatroon. Aanvankelijk 

lijkt het intermezzo pas met vers 228 te beginnen; ook Blommaert76

187: want sy gaent all yn  eyn,           444: Want zij gaen al in een, 

 zag het zo. Vers 227 

moet echter zeker en vast bij het intermezzo worden genomen. Met dat vers geeft de auteur 

immers aan dat zijn geliefde het vast wat langdradig begint te vinden, en hij zal dan ook 

overschakelen op een ander onderwerp.  

       bedauwt ind nass tuschen yren beynen.     Bedauwet nat tusschen de been, 
      Ende duert minen lieven vrouwen langhe.  
      Hier uut desen bedwanghe 
      Willic mi met crachte breken, 

 (v. 213-214)    (v. 225-228) 

 

- Vers 253 t.e.m. 258 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 230 en 231 zijn 

voorgekomen. Hier zorgt de weglating niet voor verandering in het rijmpatroon van Berlijn 

187, het gepaard rijm blijft behouden. 

 

- Vers 319 t.e.m. 322 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen de verzen 288 en 289 

gekomen zijn. Normaal zou Berlijn 187 hier door de weglating van het intermezzo een 

weesrijm bevatten, maar de versie Berlijn 187 liet hier ook het vers voor het intermezzo 

weg, en bewaart zo het rijmpatroon. 

187: Durch de adren geit dat bloit,           444: Doer die aderen gaet uter leveren bloet, 
         wilch dair zo mylch werden moes.        Dat daer te melke werden moet, 
            Als’t daer eene wile heeft ghesijn. 
   (v. 287-288)     (v. 316-318) 

 

- Vers 356 t.e.m. 360 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit voor vers 315 zijn gekomen. Maar 

naast het lyrisch intermezzo zijn in Berlijn 187 bovendien de eraan voorafgaande verzen 

uit Gent 444 weggelaten. 

187: Ind mach leven unlanghe zyt, 444: Ende het mach leven onlanghen tijt, 
       des sy got gebenedydt          Des sij God ghebenedijt, 

                                                 
76 Blommaert, Ph. (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no.3), C. Anoot – Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
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              Die dese natuere heeft ghegeven, 
              Dat alsoe wel moghen leven 
              Van .vij. maenden ende van achten. 
  (v. 313-314)     (v. 351-355) 

 Het laatste vers van Gent 444 (vers 355), rijmt met het eerste van het lyrische intermezzo: 

 ‘Alsijt ghebiet salse minen commer sachten’. Door de weglating van het intermezzo zou 

Berlijn 187 hier dus een weesrijm hebben gehad, maar de Ripuarische tekst laat ook nog 

eens drie voorafgaande verzen weg en behoudt zo het rijmpatroon. 

 

- Vers 404 t.e.m. 407 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 353 en 354 zijn 

gekomen. Door het niet voorkomen van dit vierregelig intermezzo, krijgen we in Berlijn 

187 met vers 353 een weesrijm:  

Van desen zeichen haven wir natuyre 
intfangen ouch, spricht de scrifftuyre 
ind sy synt yn den hemel gesat. 
 (v. 351-353) 

 

- Vers 571 t.e.m. 575 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit intermezzo voor vers 418 zijn 

gekomen. De weglating van dit intermezzo zou in Berlijn 187 opnieuw voor een weesrijm 

hebben gezorgd, en dus heeft Berlijn 187 op die plaats een extra vers, dat er voor zorgt dat 

het gepaard rijm behouden blijft.  

187: in alle de leden sijn           444: In alle die lede zijn, 
       alsus yst beschreven ym latyn.     Die God der liever vrouwen mijn (= intermezzo) 
 (v. 516-517)     (v. 570-571) 

 

- Vers 643 t.e.m. 707 in Gent 444. Dit lyrisch intermezzo telt in Gent 444 maar liefst 64 

verzen. In Berlijn 187 zou het tussen de verzen 977 en 978 zijn voorgekomen, op folio 21 

recto. Hier valt meteen de grote sprong op in Berlijn 187. Tegenover het vorige intermezzo 

zitten we zo’n 500 verzen verder. Dit komt door de vele omzettingen en de daaruit 

volgende verschillen in volgorde tussen beide teksten, ik zal dit verder bespreken in punt 

1.2. van dit hoofdstuk. Door de weglating van het intermezzo hier, krijgen we in Berlijn 

187 opnieuw een weesrijm: 

 We man an allen mynschen mach kennen 
 de complexie de hey hait bynnen, 
 off wat natuyren, als man uns seit. 
  (v. 975-977) 

 

- Vers 785 t.e.m. 789 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dat voor vers 1057 zijn gekomen. 

Omdat het ontbreken van het intermezzo in Berlijn 187 ook hier een weesrijm zou 
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veroorzaken, heeft de Ripuarische versie ook hier een extra vers ingevoegd, op de plaats 

van het intermezzo in Gent 444. Zo blijft het gepaard rijm behouden. 

187: dat ichs neit en verstaen noch en weiss, 444: Dat ics niet en versta no ne weet. 
        gelich als geschreven steit.                                  Die goede es nu worden wreet, 

          (= intermezzo) 
 (v. 1055-1056)     (v. 784-785) 

Het valt hier meteen op dat we in Berlijn 187 helemaal geen zuiver rijmpaar krijgen: 

‘weiss’-‘steit’. Wanneer we deze twee woorden terug naar het Middelnederlands vertalen, 

krijgen we echter wel een zuiver rijm: ‘weet’- ‘steet’. Dit leidt tot een erg belangrijke 

vaststelling: deze verzen uit Berlijn 187 moeten er ook al gestaan hebben in een 

Middelnederlandse voorganger, waar ze wel nog rijmden. Er moet dus een 

Middelnederlandse voorloper zijn geweest, die de lyrische intermezzo’s reeds heeft 

weggelaten en onder andere hier een extra vers heeft ingevoegd ter behoud van het rijm. 

De lyrische intermezzo’s werden dus niet weggelaten door de kopiist van Berlijn 187 zelf, 

noch door een voorafgaande, reeds Ripuarische, legger; maar wel in een eerdere 

Middelnederlandse versie, nog voor de vertaling naar het Ripuarisch. Ik gaf hierboven nog 

aan dat we niet met zekerheid wisten of de kopiist van Berlijn 187 verantwoordelijk was 

voor de weglatingen, nu weten we dus met zekerheid dat dit niet zo was, ze waren er al, en 

hij nam ze gewoon over. 

 

- Vers 811 t.e.m. 822 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 dan tussen de verzen 1076 en 1077 

zijn gekomen. De weglating zorgt in Berlijn 187 niet voor een weesrijm, het rijmpatroon 

blijft gewoon behouden. 

 

- Vers 946 t.e.m. 952 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 1195 en 1197 zijn 

gekomen. Ook hier zou de weglating in Berlijn 187 voor een weesrijm hebben gezorgd, en 

dus voegde de versie van Berlijn 187 (in feite de voorganger waarin de lyrische 

intermezzo’s voor het eerst werden weggelaten) een extra vers in ter vervanging van het 

intermezzo en tot behoud van het gepaard rijm.  

187: ind sytzen dem wyve tuschen de beyn,     444: Ende sitten die wive tusschen de been. 
        dyt is der groester kunsten eyn.    God gheve hem den langhen ween, 
                (= intermezzo) 
 (v. 1195-1196)     (v. 945-946) 

  

- Vers 993 t.e.m. 1004 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen de verzen 1237 en 1238 

gestaan hebben. Opmerkelijk is dat het intermezzo in Gent 444 hier begint in de tweede 

helft van vers 993: 

 

  



 53 

Dat den kinde niet uut en ga 
Van sinen live. Gave zij mi troest,  (= intermezzo) 

 (v. 992-993) 

Berlijn 187 verlengt dan ook de eerste helft van vers 993 uit Gent 444 en laat de tweede 

helft, net als de rest van het intermezzo uiteraard, vallen, maar vult het ter wille van het 

metrum aan: 

  dat dem kynde neit uss en gae 
  eynche dynck van syme lyve. 

   (v. 1236-1237) 

Door de weglating van het intermezzo eindigt vers 1237 in Berlijn 187 wel met een 

weesrijm. 

 

- Vers 1080 t.e.m. 1086 in Gent 444. Dit intermezzo zou in Berlijn 187 tussen de verzen 678 

en 679 zijn gekomen. Door de weglating van dit intermezzo komt er in Berlijn 187 met 

vers 678 een weesrijm:   

van mynschen beisten ind serpenten figuren, 
als wir lesen yn der scriffturen, 
dat is cracht van den planeten all. 

     (v. 676-678) 

 

- Vers 1126 t.e.m. 1130 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 717 en 719 zijn 

gekomen. Om het gepaard rijm, ondanks de weglating van het intermezzo, in Berlijn 187 

toch te kunnen bewaren, heeft de Ripuarische versie een extra vers in de plaats van het 

intermezzo, dat eveneens rijmt met het voorafgaande vers. 

187: groisse siecheit ind quale,         444 : Groete siecheit of groete quale. 
          des moicht yr gelowen wale.     O wie! salic al te male      (= intermezzo) 
  (v. 717-718)      (v. 1125-1126) 

 

- Vers 1160 t.e.m. 1163 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen verzen 748 en 749 in zijn 

gekomen. Door de weglating van deze verzen krijgen we in Berlijn 187 met vers 748 een 

weesrijm:  

up des wiffs burste leichte saltz 
ind dat saltz neit en versmoltze, 
so drait dat wyff eynen sone. 
 (v. 746-748) 

 

- Vers 1230 t.e.m. 1236 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 813 en 814 zijn 

gekomen. De versie Berlijn 187 (zijn voorganger) liet tegenover Gent 444 hier niet alleen 

het intermezzo weg, maar ook het voorafgaande vers; zo behoudt de tekst het gepaard rijm 
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ondanks de weglating van het intermezzo. Al is het rijm hier wel verstoord door de 

oostelijke klanken. 

187: En gefoelt sy gheynen smach darna,         444: En ghevoelt zij gheene smake daer naer 
        so en heit sy neit ontfaen, dats wair.      So ne heeft zij ontfaen daer; 
                  Oec es in allen tiden wee. 
                    Hier ende elre, ende over zee, 

                (= intermezzo)  
  (v. 812-813)    (v. 1227-1230) 

 

- Vers 1349 t.e.m. 1352 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 1321 en 1322 

zijn gekomen. De weglating heeft echter geen gevolgen voor het rijmpatroon van de 

Ripuarische tekst. 

-  

- Vers 1452 t.e.m. 1458 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 552 en 553 

komen. Door de weglating krijgen we in Berlijn 187 met vers 552 een weesrijm: 

is de rechte borst meyrre dan de lyncke, 
als ich mich bess bedincken, 
so drait sy ummer eynen son. 
 (v. 550-552) 

 

- Vers 1519 t.e.m. 1523 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen de verzen 605 en 607 zijn 

gekomen. Door de weglating van het intermezzo zou Berlijn 187 normaal in vers 605 een 

weesrijm krijgen. Daarom heeft de versie Berlijn 187 een extra vers op de plaats van het 

intermezzo in Gent 444. Hierdoor wordt het gepaard rijmschema, ondanks de weglating 

van vier verzen, behouden. 

187: dar seulde dick ungemach aff comen. 444: Daer soude dicke af comen doeghen. 
       Des moissen sy sich hueden als vroemen.         Hoe salsijs ghelaten moghen,   
         (= intermezzo) 
 (v. 605-606)               (v. 1518-1519) 

         

- Vers 1599 t.e.m. 1605 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen de verzen 913 en 914 

komen. Deze weglating zorgt in Berlijn 187 voor een weesrijm in vers 913: 

eynen man myt menstrua, 
dat hey dem wyve moeste volgen nae. 
Mer des en wyl ich neit beschryven. 
 (v. 911-913) 

 

- Vers 1669 t.e.m. 1672 in Gent 444. Dit zou in Berlijn 187 tussen de verzen 1441 en 1442 

gekomen zijn. Door de weglating ervan zou er in Berlijn 187 een weesrijm gekomen zijn, 

daarom liet de versie van Berlijn 187 ook het vers vlak voor het intermezzo weg. Zo wordt 

het gepaard rijm behouden, al wordt het door de oostelijke klanken toch verstoord.  
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187: van eyeren in dede yn essen yre     444: Van eieren, ende daet eten hare, 
       sy soulde balde genesen darnae.             Si soude ghenesen sciere daer nare, 
                 Ende soude van der vloet zijn verloest. 

  (v. 1440-1441)     (v. 1666-1668)   

- Vers 1747 t.e.m. 1750 in Gent 444. In Berlijn 187 zou dit tussen verzen 1515 en 1516 zijn 

gekomen. De weglating ervan geeft geen problemen, het gepaard rijm blijft behouden. 

 

b. Conclusie 

De tekst van Gent 444 bevat 23 lyrische intermezzo’s, die alles samen 197 verzen omvatten. In 

deze intermezzo’s richt de auteur zich tot zijn geliefde en vraagt haar om genade, om terug in haar 

aanzien te mogen komen. Aan het einde van de tekst, namelijk in het laatste intermezzo vanaf vers 

1669, geeft hij aan dat dit ook gelukt is. In Berlijn 187 komt geen enkele lyrisch intermezzo voor. 

Enkel de proloog, waarin de auteur zich al tot zijn jonkvrouw richt, loopt er wel volledig gelijk met 

die van Gent 444, maar verdere lyrische onderbrekingen bevat Berlijn 187 niet. 

Grote vraag is nu natuurlijk of Berlijn 187 deze lyrische intermezzo’s heeft weggelaten tegenover 

zijn voorbeeld, of dat de versie Gent 444 ze heeft toegevoegd. 

In eerste instantie geeft het rijmschema een indicatie omtrent hoe het moet zijn gegaan. In de 

opsomming van de lyrische intermezzo’s uit Gent 444 hiervoor, gaf ik telkens aan of het niet 

voorkomen van de intermezzo’s bij Berlijn 187 voor een verstoring van het rijmschema zorgde, 

namelijk voor een weesrijm in het gepaarde rijmpatroon. Dit bleek in een aantal gevallen inderdaad 

zo te zijn. Op een aantal andere plaatsen vinden we in Berlijn 187 een extra vers toegevoegd of 

weggelaten, om zo het rijmschema te behouden.  

Het lijkt er dan ook aanvankelijk op dat de kopiist van Berlijn 187 deze ingrepen zelf uitvoerde bij 

het vervaardigen van dit handschrift. Met het tiende intermezzo (v. 785-789 in Gent 444) echter, 

wordt meteen aangetoond dat dit niet het geval kan zijn. Het extra vers, ingevoegd op de plaats van 

het intermezzo tot behoud van het rijmschema, vormt geen rijmpaar met het voorafgaande vers van 

Berlijn 187. Het gaat echter wel een zuiver rijmpaar vormen wanneer we de woorden vertalen naar 

het Middelnederlands. Dit ene geval verandert dus meteen de hele zaak. Het toont aan dat de 

lyrische intermezzo’s al  moeten zijn weggelaten in de Middelnederlandse voorloper van Berlijn 

187, dus nog voor de vertaling van de tekst naar het Ripuarisch. De kopiist van Berlijn 187 nam, 

enkele fasen later, de tekst gewoon over, de weglatingen en aanpassingen waren toen al uitgevoerd. 

Gent 444 heeft de intermezzo’s dus zeker niet zelf toegevoegd tegenover zijn voorbeeld, en is dus 

ook helemaal niet de enige tekst van Der Vrouwen Heimlicheit die lyrische intermezzo’s bevat. 

Waarschijnlijk hadden de eerste afschriften die allemaal, maar zijn ze na verloop van tijd in enkele 

uitlopers weggelaten.  

Een andere belangrijke gevolgtrekking is dat de intermezzo’s dus ook niet voor het eerst worden 

weggelaten in Berlijn 187, dat gebeurde al in een Middelnederlandse voorloper, wiens kopiist 

meteen ook de meeste veranderingen van het rijmschema ten gevolge van de weglatingen heeft 
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trachten aan te passen. Waarom in die Middelnederlandse variant de lyrische intermezzo’s werden 

weggelaten zal natuurlijk nooit met zekerheid geweten zijn. Waarschijnlijk vond de kopiist ze 

nutteloos in een tekst met wetenschappelijke inhoud, en nam hij enkel de proloog over, omdat die 

wel een mooie inleiding biedt op de tekst.  

Wat de afstamming van Berlijn 187 (en Gent 444) betreft kunnen we dus al besluiten dat beide 

teksten in oorsprong een Middelnederlandse tekst met lyrische intermezzo’s als voorbeeld hebben 

gehad. Bij Gent 444 worden ze behouden, bij Berlijn 187 vinden we ze niet meer, ze gingen 

immers al verloren in een veel vroeger stadium, nog voor de Ripuarische vertaling. Dat deze 

brontekst met lyrische intermezzo’s van Berlijn 187 en Gent 444 daarom niet noodzakelijk 

dezelfde tekst is, beter: niet kan zijn, zal ik in het volgende punt aantonen. Daar bespreek ik immers 

een tweede groot structureel verschil, namelijk de omzettingen. 

 

1.2. Omzettingen 

Bij het lezen van de Ripuarische tekst komt men al na een kleine 600-tal verzen voor een probleem 

te staan: de kopiist van Berlijn 187 volgt helemaal niet de volgorde van de Gentse tekst, maar gaat 

af en toe verspringen in de tekst. Zo komen er dan ook plotse overgangen van het ene naar het 

andere tekstdeel uit Gent 444. 

Na een grondige vergelijking van Gent 444 en Berlijn 187 kunnen de sprongen in de tekst van 

Berlijn 187 op twee verschillende manieren in kaart worden gebracht. 

Wanneer we in Berlijn 187 tot een identieke volgorde aan die van Gent 444 willen komen, moet de 

tekst van Berlijn 187 als volgt worden gerangschikt: 

vers 1 (1 recto) t.e.m. 545 (21 verso) 

        940 (21 r) t.e.m. 1300 (28 v) 

        660 (15 r) t.e.m. 905 (20 r) 

        1031 (28 v) t.e.m. 1409 (30 v) 

        546 (13 r) t.e.m. 665 (15 r) 

        902 (20 r) t.e.m. 939 (20 v) 

        1410 (31 r) t.e.m. 1555 (34 r) 

En wanneer we dus Gent 444 op net dezelfde wijze willen reconstrueren als Berlijn 187 ineen zit, 

komen we tot het volgende: 

vers 1-604, 1445-1586, 1067-1328, 1587-1631, 605-1066, 1328-1444 en 1632-1782. 

De eerste manier lijkt mij echter logischer, daar de tekst van Berlijn 187 later ontstaan is uit een 

variant van Gent 444 (zie verder), en het dus het beste is om de volgorde van Gent 444 als basis te 

nemen.  

Zeer belangrijk is dat de kopiist, ondanks de vele en vaak grote sprongen in de tekst, toch geen 

grote delen van de tekst weglaat. Wanneer we de weglating van de lyrische intermezzo’s even 

buiten beschouwing laten, merken we dat de kopiist van Berlijn 187 verder geen grote deleties 
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uitvoert tegenover Gent 444. Zoals aangegeven in de woordverklaring ontbreken er hier en daar 

wel eens zinnen in Berlijn 187 die er wel staan in Gent 444, of wordt er wel eens iets anders 

geformuleerd of toegevoegd in Berlijn 187. Maar de basistekst blijft verder wel behouden. Dit is 

opmerkelijk, men zou immers verwachten dat door de grote verschillen in structuur, er ook wel wat 

delen van de tekst verloren waren gegaan.  

Ondanks het feit dat er, afgezien van de lyrische intermezzo’s, geen sprake is van deletie van grote 

delen tekst tegenover Gent 444, valt het toch meteen op dat Gent 444 bestaat uit 1782 verzen, 

terwijl Berlijn 187 er ‘slechts’ 1555 telt. Er is dus toch een uiteindelijk verschil van meer dan 200 

verzen tussen beide teksten. Dit verschil moet uiteraard in de eerste plaats worden toegewezen aan 

de weglating van de lyrische intermezzo’s in Berlijn 187. Zoals in 1.1. aangegeven, beslaan die in 

Gent 444 maar liefst 197 verzen. Het verdere verschil in aantal verzen wordt gevormd door alle 

kleine veranderingen en weglatingen in Berlijn 187 samen. Er worden geen grote inhoudelijke 

delen weggelaten, maar af en toe wel eens een vers (of meer) en zo komen we uiteindelijk toch tot 

een groot verschil in het aantal verzen. 

 

Waarom zou de kopiist van Berlijn 187 nu zoveel sprongen in de tekst hebben ingevoerd? Wanneer 

we de tekst van Berlijn 187 lezen, merken we meteen dat de volgorde van Berlijn 187 zeer 

onlogisch is en dat er dus niet op een ‘logische’ wijze omgeschikt werd door de kopiist opdat men 

de tekst beter zou kunnen begrijpen. Integendeel, vrijwel altijd wordt er met een sprong overgegaan 

tot een deel met een volledig andere inhoud, dat helemaal niet aansluit bij het voorafgaande. Om tot 

een duidelijkere hypothese te komen omtrent deze sprongen is het nodig de onderbrekingen eerst 

van naderbij te bekijken. Hierbij staat vooral de vraag centraal of die sprongen logisch zijn en of er 

een goede overgang bewaard blijft tussen de verschillende tekstgedeelten. Daarna ga ik ook op 

zoek naar een mogelijke verklaring voor deze sprongen in de tekst. 

 

a. Sprongen in de tekst van Berlijn 187 

- Van vers 1 t.e.m. 545 (folio 1 r tot 12 v) loopt de tekst gelijk met vers 1 t.e.m. 604 in Gent 444. 

Vers 546 in Berlijn 187: sprong naar een geheel ander tekstgedeelte, namelijk wat we in Gent 444 

vinden vanaf vers 1445. De overgang in Berlijn 187 is heel onlogisch. 

Voor de sprong wordt immers verteld over de ligging van het kind in de baarmoeder, en hoe een 

meisje dat zich in de rechterzijde van de baarmoeder bevindt altijd mannelijke trekken heeft. Na de 

onderbreking gaat het plots over hoe een moeder het geslacht kan kennen van haar ongeboren kind. 

Maar omdat de kopiist van Berlijn 187 zo plots in dit tekstgedeelte binnenvalt, vernemen we enkel 

de uitkomst; hoe je ertoe komt en wat voor trucje je moet toepassen, kwam ervoor en wordt hier 

niet meegegeven in Berlijn 187: een erg plotse en onlogische overgang. 

Door de omzetting krijgen we in Berlijn 187 ook een weesrijm. Vers 545, het laatste vers voor de 

sprong, komt alleen te staan tussen twee rijmparen. 
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187: Draigt eyn wyff yn der rechter syden  444: Draecht een wijf in die rechte side 
 eynighe doichter zo eynchen zyden,   Eene dochter te eeneghen tide, 
 de sall haven manliche voere.    Die sal hebben manlike voere, 
sprong: So draight sy eyn doichter zwaren.   Dat sal wesen hare natuere. 
 Mer vluyst sy boven offenbare,    
  (v. 543-547)      (v. 602-605) 

 

- Vanaf vers 546 t.e.m. 665 (fol. 13 r tot 15 r) loopt de tekst gelijk met vers 1445 t.e.m. 1586 in 

Gent 444. 

Met vers 666 in Berlijn 187: opnieuw een sprong. Er wordt dan overgegaan op wat we in Gent 444 

vinden vanaf vers 1067. De kopiist keert dus eigenlijk in de tekst van Gent 444 terug. Ook hier 

hebben we te maken met een onduidelijke overgang. Voor de onderbreking gaat de tekst in Berlijn 

187 over de menstruerende vrouw, en hoe zij gevaarlijk is voor kinderen en over hoe het 

menstruatiebloed een hond dol kan maken en een boom kan doen verdorren. Dan wordt er  

versprongen en vinden we in Berlijn 187 de volgende twee regels: 

 Sluysse de unbeslossen stonden, 
 sluyssen weder na vraier urkunden. 

Dit is een letterlijke vertaling van de verzen 1067-1068 in Gent 444, (‘Die slote, die ontsloten 

stonden,/ Sloten weder, in warer orconden’), maar in Berlijn 187 staan deze verzen helemaal niet 

op hun plaats. Ze horen thuis in de context van wat ervoor in Gent 444 voorkwam, en wat de 

kopiist van Berlijn 187 hier heeft overgeslagen om er pas later naar terug te keren. Daarna wordt 

gesproken over dure gesteenten die het kind beïnvloeden. De overgang is dus duidelijk onlogisch 

en verwarrend. 

En ook hier komt, door de omzetting, het laatste vers voor de omzetting in Berlijn 187, vers 665, 

alleen te staan tussen twee rijmparen. Het voorafgaande rijm is nogal verstoord door de vertaling 

naar het Ripuarisch, maar in het Middelnederlands rijmt het wel perfect: leide – seide. Vers 665 

rijmt niet met het voorafgaande noch met het volgende vers en vormt dus een weesrijm. 

187: Off de yt up eyn woirtzel leichte           444: Oft die ‘t op die wortele leide 
 van eyme boem als man seyde,       Van eenen boeme, dat’s waerheide, 
 all weir hey groen hey seulde verduyrren.     Al ware hi groene, hi soude verdroeghen 
sprong: Sluysse de unbeslossen stonden       Dat’s die waerheit ongheloghen. 
 sluyssen weder na vraier urkunden. 
  (v. 663-667)      (v. 1584-1587) 

 

- Van vers 666 t.e.m. 901 in Berlijn 187 (fol. 15 r tot 20 r) loopt de tekst gelijk met vers 1067 t.e.m. 

1327 in Gent 444. Hier krijgen we dus een lang stuk tekst dat volledig overeenkomt met wat we 

vinden in Gent 444. 

Vanaf vers 902 in Berlijn 187: overgang naar een ander tekstgedeelte, namelijk wat we in Gent 444 

krijgen vanaf vers 1587. Hier keert de kopiist dus terug naar wat in Gent 444 volgde vlak na de 

tweede sprong. Voor de onderbreking hier gaat het in Berlijn 187 over welke vrouwen geen 
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kinderen kunnen krijgen. Daarna gaat het ineens weer over de kwade krachten die het maandbloed 

bezit, zoals we hiervoor ook al zagen. Er wordt eigenlijk opnieuw midden in een uitleg over het 

onderwerp onvruchtbaarheid gestopt, en zo komen de laatste verzen (900-901) dan ook helemaal 

verloren te staan: 

 Want de vuychtgeit vur den mondt 
 in all vleissende zo alre stont. 

Deze verzen gaan erover dat de vrouw onvruchtbaar is als er teveel vet zit aan de binnenkant van 

haar vagina, meer bepaald aan de mond van de baarmoeder. In Gent 444 gaat de kopiist er nog 

even over door, in Berlijn 187 wordt overgegaan op iets helemaal anders (kwade eigenschappen 

van het menstruum), en zo krijgen we opnieuw een heel onlogische overgang. 

Door de sprong krijgen we in Berlijn 187 opnieuw een weesrijm, namelijk met vers 902, het eerste 

vers na de omzetting. De verzen ervoor en erna vormen rijmparen, vers 902 zelf staat er tussenin. 

187: Want de vuychtgeit vur den mondt 444:   Want die vetheit voer den mont 
 in all vleissende zo alre stont.            Van der vetheit der matricen ter selven stont, 
sprong: Dyt is de wairheit ungelogen:            Ende heeft die matrice bestopt alsoe 
 der da neme uss eyns wyffs portze           Datter gheen zaet en mach comen toe; 
 ind macht yt nass in menstrua vort, 
  (v. 900-904)     (v. 1327-1330) 

- Van vers 902 t.e.m. 939 stemt in Berlijn 187 (fol. 20 r) de tekst dan overeen met verzen 1587 

t.e.m. 1631 uit Gent 444. 

Vanaf het vers 940 in Berlijn 187: opnieuw een onderbreking van de tekst in Berlijn 187. Nu wordt 

er overgegaan naar het tekstgedeelte dat we in Gent 444 vinden vanaf vers 605. Er wordt dus 

teruggegrepen naar het vervolg van waar de versie Berlijn 187 in het begin voor het eerst versprong 

tegenover Gent 444. 

Voor de onderbreking gaat het hier over het leed van vrouwen die nooit menstrueren en de remedie 

van Galenus hiervoor. Met de sprong keert de tekst terug naar waar hij voor het eerst afbrak, 

namelijk de plaats van het kind in de baarmoeder en hoe een jongen die in de linkerzijde wordt 

gedragen, altijd vrouwelijk zal zijn. Opnieuw is meteen duidelijk dat er ook hier geen logische 

overgang te merken valt.  

Ook wat het rijmpatroon betreft, zorgt de omzetting voor een verstoring. Het eerste vers na de 

sprong, vers 940, zorgt voor een weesrijm. Het voorafgaande rijmpaar klinkt ook niet helemaal 

zuiver, maar dit komt door de vertaling naar het Ripuarisch; in het Middelnederlands rijmt het 

perfect: seghet-leghet. 

187: Dat is eyn ade,r als man uns sayt,  444: Dat ’s een ader, alse men seghet, 
 de under dat hole van dem voess lycht.         Die onder ’t hole van den voete leghet; 
sprong: Dat sall yr wysen yre natuyre.          Daer dede hi laten bloet, 
 Wirt eyn man yn der lyncker syden gedraghen,        Des eens daghes an den rechten voet, 
 soe sall hey yn alle synen daghen 
  (v. 938-942)      (v. 1630-1633) 
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- Van vers 940 t.e.m. 1300 in Berlijn 187 (fol. 21 r tot 28 v) loopt de tekst gelijk met verzen 605 

t.e.m. 1066 in Gent 444.  

Vanaf vers 1301 in Berlijn 187: overgang naar een ander tekstgedeelte, namelijk wat we in Gent 

444 vinden vanaf vers 1328. Voor de onderbreking vertelt de tekst wat er allemaal kan fout lopen 

tijdens de conceptie, waardoor het kind een gebrek zal hebben. Ook het thema tweelingen wordt 

kort aangehaald. Dan wordt er versprongen en gaat het over de baarmoeder. Wanneer een vrouw te 

veel vet heeft rond en in haar vagina zit de baarmoeder verstopt, en kan ze dus ook niet zwanger 

geraken want het mannelijke zaad kan er niet in. Dit onderwerp werd eerder al, namelijk vlak voor 

de derde sprong, aangehaald in de Ripuarische tekst (verzen 900-901), maar werd daar abrupt 

afgesloten door een andere onderbreking. Hier wordt dan weergegeven wat Gent 444 nog meer te 

zeggen had over een te vette vagina en baarmoeder, maar wat de Ripuarische kopiist hiervoor nog 

niet had meegedeeld. De overgang in de Ripuarische tekst is ook hier niet logisch en erg plots. Van 

het ene onderwerp wordt middenin de uitleg overgestapt op een ander onderwerp, dat middenin een 

volzin wordt opgenomen. 

Ook hier komt het eerste vers na de omzetting in Berlijn 187, vers 1301, alleen te staan tussen twee 

rijmparen, en we krijgen dus opnieuw een weesrijm. 

187: Dat ander kynt [..] syden macht  444: Ende dander [..] macht, 
             war ment droich wast dacht off nacht  Waer men ’t droech, waest nacht oft dach, 
sprong: van der matriten lach yt zo alre stont  Die slote, die ontsloten stonden, 
 ind had de matrite bestopt also   Sloten weder, in warer orconden; 
 dat dar geyn saet moicht comen zo. 
  (v. 1299-1303)     (v. 1065-1068) 

 

- Van vers 1301 t.e.m. 1409 in Berlijn 187 (28 v tot 30 v) loopt de tekst gelijk met vers 1328 t.e.m. 

1444 in Gent 444.  

Vanaf vers 1410 in Berlijn 187: onderbreking in de tekst van Berlijn 187. Nu wordt er overgegaan 

naar wat we in Gent 444 vinden vanaf vers 1632. Ook hier hebben we te maken met een onlogische 

en erg plotse overgang. Voor de sprong gaat het er opnieuw over hoe een vrouw het geslacht van 

haar ongeboren kind kan kennen. Maar één vers voor de uitkomst van het trucje (vers 1409) wordt 

er dan versprongen en komen we bij een geheel ander stuk. Dan wordt er verteld hoe Galenus een 

koningin genas die ernstig ziek was omdat zij niet menstrueerde. Het eerste gedeelte van dit verhaal 

over de koningin kwam in Berlijn 187 al veel vroeger, maar toen werd er versprongen en werd de 

uiteenzetting onderbroken. Nu sluit de tekst van Berlijn 187 weer aan bij waar hij de vorige keer 

eindigde en vertelt hoe Galenus de ader van de koningin liet, de ene dag die van de linker voet, de 

andere dag die van de rechtervoet.  

 Synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
 dar dede hey yr laissen bloet, 
 des anderen dags an dem rechten voess, 
 ind an dem anderen an dem lyncken, 
  (v. 1409-1412) 
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Het is duidelijk dat ook hier de sprong voor verwarring zorgt: middenin een uitleg over hoe je het 

geslacht van je ongeboren kind kan kennen, wordt er versprongen tot hoe Galenus een koningin 

aderliet en haar zo genas. 

Dit is de enige omzetting in de hele tekst van Berlijn 187 die niet zorgt voor een weesrijm. Er 

wordt net goed versprongen, zodat alle verzen rijmparen blijven vormen. 

187: ind dat mois wesen van der rechter syden.   444:  Ende dat moet zijn van der rechter siden; 
 Synckt dan de mylch zen selvigen zyden,     Sinket dmelc of dbloet, te dien tiden,  
sprong: da dede hey yr laissen bloet,      So draecht zij eenen sone entwaren; 
 des anderen dags an dem rechten voes,     Maer vlietet boven openbaren, 
  (v. 1408-1411)      (v. 1443-1446) 

 

- Van vers 1410 t.e.m. 1555 in Berlijn 187 (30 v tot 34 r) loopt de tekst dan verder gelijk met wat 

we in Gent 444 hebben van vers 1633 t.e.m. 1782. Er wordt dus niet meer versprongen, beide 

teksten lopen in de laatste ca. 150 verzen gelijk naar hun einde toe. 

 

b. Verklaring van de omzettingen 

Doorheen de hele tekst zien we de Ripuarische kopiist dus zes keer verspringen. Soms duurt het 

een heel eind vooraleer de teksten niet langer overeenkomen, soms komt de sprong er al snel.  

Maar wat vooral belangrijk is: we hebben nergens te maken met een logische overgang. Geen 

enkele sprong houdt in dat de versie Berlijn 187 overgaat op materie die met het voorafgaande te 

maken heeft. En er wordt ook nergens een mooie, vlotte overgang gemaakt. 

We kunnen hieruit al besluiten dat de kopiist van Berlijn 187 (en van eventuele voorgangers) niet 

echt een idee had van de inhoud van wat hij kopieerde, en niet echt veel van de materie afwist. 

Anders had hij zich vast vragen gesteld bij de logica van de volgorde en op zijn minst gezorgd voor 

betere overgangen tussen de verschillende delen. Dat hij niet zo bekwaam was in de anatomie en de 

materie die in de tekst wordt behandeld, kon ook al worden opgemaakt uit de afschrijffouten die hij 

systematisch maakt bij typisch anatomische woorden zoals ‘matrice’ (zie hoofdstuk IV punt 3). 

De andere volgorde werd dus niet bewust geïntroduceerd om zo tot een betere tekst te komen. Hoe 

de omzettingen dan te verklaren? 

 

Mieke van Doorn77

                                                 
77 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 61. 

 vindt het erg aannemelijk dat een of andere windstoot of een onhandig gebaar 

de bladen van de legger van Berlijn 187 dooreen haalde, en dat een onkundige gebruiker ze erna 

foutief weer in elkaar schoof. Ze werkt deze hypothese helemaal uit in haar doctoraalscriptie, en ik 

zal haar werkwijze en bedenkingen verderop dan ook kort weergeven. Het is in ieder geval 

duidelijk dat een voorloper van Berlijn 187 dooreen moet zijn gehaald, foutief terug ineen is 

gevoegd, en daarna ook verder gekopieerd werd in deze foute volgorde. Ik zal de voorganger van 
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Berlijn 187, met de nog juiste volgorde, vanaf hier de oorspronkelijke legger noemen. Doordat de 

sprongen in de tekst in Berlijn 187 soms middenin een pagina voorkomen, staat al vast dat het 

dooreenhalen en de foute reconstructie voor Berlijn 187 moet zijn gebeurd. Waarschijnlijk raakte 

een Ripuarische voorganger dooreen, werd die fout hersteld en was die foute herstelling een 

mogelijke legger voor Berlijn 187. Al kan het natuurlijk ook zijn dat er nog versies tussenin 

kwamen.  

Vraag is nu echter dus hoe de oorspronkelijke legger er dan moet hebben uitgezien alvorens hij 

dooreen werd gehaald, opdat de foute volgorde die Berlijn 187 erna overnam eveneens perfect 

mogelijk zou zijn. We gaan dus op zoek naar de collatie van zowel de oorspronkelijk legger, voor 

die dooreen raakte, als zijn herstelde vorm later.  

Hiervoor is het eerst echter nodig om kort nogmaals de (juiste en foute) volgorde van Berlijn 187 

duidelijk aan te geven en enkele berekeningen te maken in verband met het aantal verzen, met het 

oog op de reconstructie. 

Wanneer we de Ripuarische tekst gewoon nemen zoals hij is, merken we dus zes sprongen. De 

verschillende gedeeltes daartussenin kunnen als volgt worden weergegeven: 

1. f.1r – 12v 
2. f. 13r – 15r 
3. f.15v – 20r midden 
4. f.20r midden – 20v 
5. f. 21r – 28v midden 
6. f. 28v midden – 30v 
7. f. 31r – 34r 

Het aantal verzen binnen ieder gedeelte bedraagt dan:  
1. 545 

 2. 119 (665 – 546)  
 3. 236 (902 – 666) 
 4. 37 (940 – 903) 
 5. 358 (1299 – 941) 
 6. 108 (1408 – 1300) 
 7. 145 (1554 – 1409) 

Hierbij valt natuurlijk vooral gedeelte vier op (tussen de derde en de vierde verspringing), dat maar 

37 verzen lang is. Het gemiddeld aantal verzen per pagina dan, schommelt in de Ripuarische tekst 

rond de 23 à 25 verzen. Om op dit getal uit te komen, moeten op de achtereenvolgende stukken de 

volgende delingen worden toegepast:  

1. 545/24 = 22,71 ≈ 23 
 2. 119/5 = 23,8 ≈ 24 
 3. 236/9,5 = 24,84 ≈ 25 
 4. 37/1,5 = 24,67 ≈ 25 
 5. 358/15,5 = 23,10 ≈ 23 
 6. 108/4,5 = 24 
 7. 145/6 = 24,17 ≈ 24 
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Om tot een reconstructie van de legger te kunnen komen, moeten diezelfde berekeningen ook 

gebeuren voor de Ripuarische tekst in de juiste volgorde, de volgorde die de oorspronkelijke legger 

dus moet hebben gehad vooraleer hij dooreen geraakte:  

1. f.1r – 12v 
2. f.21r – 28v midden 
3. f.15v – 20r midden 
4. f.28v midden – 30v 
5. f.13r – 15r 
6. f.20r midden – 20v 
7. f.31r – 34r 

Het aantal verzen tussen de delen in wordt dan ook dooreen gehaald, en zo komen we tot de 

volgende volgorde:   

1. 545 
 2. 358 
 3. 236 
 4. 108 
 5. 119 
 6. 37 
 7. 145 

En het gemiddeld aantal verzen per pagina wordt dan:  
1. 545/24 = 22,71 ≈ 23 

 2. 358/15,5 = 23,10 ≈ 23 
 3. 236/9,5 = 24,84 ≈ 25 
 4. 108/4,5 = 24 
 5. 119/5 = 23,8 ≈ 24 
 6. 37/1,5 = 24,67 ≈ 25 
 7. 145/6 = 24,17 ≈ 24 

Het aantal verzen per pagina kan een goede indicatie geven of de reconstructie al dan niet kan 

kloppen. Wanneer bij een reconstructie te grote verschillen zitten tussen het aantal verzen per 

pagina, wordt het al snel duidelijk dat de formatie niet helemaal klopt. We kunnen er immers van 

uitgaan dat in de meeste teksten de kopiist een vrij stabiel aantal verzen per pagina schrijft. 

Na deze algemene berekeningen is de volgende stap dan een abstractie te maken van de 

oorspronkelijke legger: hoeveel bladzijden komen er voor in de verschillende delen en tot welke 

katernen kan men dit dan herleiden? Zo kunnen we komen tot de collatieformule van het 

handschrift. Ik zal hieronder eerst de uitwerking door van Doorn weergeven, en toelichten waar er 

volgens mij iets fout is gegaan. Daarna bied ik de verdere stappen en uitwerkingen, waardoor ik in 

overleg met mijn promotor uiteindelijk tot een versie ben gekomen die plausibel is. 

 

o Uitwerking door van Doorn78

Van Doorn deelt de legger als volgt in: 

 

1. f.1r – 12v = 24 blz. dus 12 bladen = 6 dubbelbladen 

                                                 
78 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 61-64. 
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2. f.21r – 28 v midden = 15,5 ≈ 16 blz. dus 8 bladen = 4 dubbelbladen 
3. f.15v – 20r midden = 9,5 ≈ 8 blz. dus 4 bladen = 2 dubbelbladen 
4. f.28v midden – 30v = 4,5 ≈ 4 blz. dus 2 bladen   
5. f.13r – 15r = 6 blz. dus 3 bladen   8 bladen  
6. f.20r midden – 20v = 1,5 ≈ 2 blz. dus 1 blad  = 4 dubbelbladen 
7. f.31r – 34r = 5 ≈ 4 blz. dus 2 bladen  

Zo komt ze voor de legger tot de volgende collatie:  1. sextern 

       2. quatern 

       3. binio 

       4., 5., 6. en 7. quatern  

Hoe zat het dan met de (legger van de) Ripuarische tekst? 

Nadat de oorspronkelijke legger uiteenviel werden de binnenste twee bladen van de laatste quatern 

rondom de binio gevoegd; de eerste quatern kwam te ver zitten, namelijk pas na de binio; en de 

laatste quatern  verloor zijn twee buitenste bladen en werd dus een binio. Dit is makkelijker voor te 

stellen aan de hand van een vergelijkende voorstelling op de volgende pagina.  

Rechts staat de vermoedelijke collatie van (de legger van) Berlijn 187, na de herstelling, met de 

versnummers; om zo te tonen of die oplossing wel de tekst van Berlijn 187 volgt. Links staat de 

reconstructie van de oorspronkelijke legger, ook daar gebruik ik de versnummering van Berlijn 

187, en citeer ik telkens begin – en eindvers van het katern en de verzen die voorkomen voor en na 

een sprong in de tekst van Berlijn 187, om aan te tonen of de tekst in de legger, voor het 

dooreenhalen dus, in deze collatie wel logisch opeen volgt. De pijlen tonen aan welk deel van de 

oorspronkelijke legger waar moet zijn terecht gekomen in de Ripuarische legger. 

 

Deze uitwerking door van Doorn zou wel kunnen kloppen, de versnummers volgen elkaar mooi op 

in de Ripuarische tekst, en de tekst krijgt een logische volgorde in de legger. Deze oplossing lijkt 

dus erg plausibel, tot we het aantal verzen per pagina van naderbij bekijken: 

1. 545/24= 22,71 

2. 358/16 = 22,37 

3. 236/8 = 29,5 

4. 108/4 = 27 

5. 119/6 = 19,8 

6. 37/2 = 18,5 

7. 145/4 = 36 

Een verschil tussen 18,5 en 22 verzen is zeker nog aanvaardbaar, maar de 29,5 verzen in deel 3 

tonen al dat er iets fout is gelopen, en dan vooral de 36 verzen in deel 7 kunnen zeker niet kloppen. 

Er moet dus een andere reconstructie van de legger gebeuren, waarbij het aantal verzen per pagina 

veel consistenter is, en de mogelijkheid dat de legger echt zo ineen zat realistischer wordt. 
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legger                                                                                                   legger van de 
   Ripuarische tekst 
sextern                                  BLIJFT                                                           sextern   

v. 1: Min leiff ionffrauwe hait mich gebeden  v. 1 
 
 
 
 
 
 
 
    tot 545: de sall haven manliche voere, 
 tot 545 
 
quatern1                                                                                        binio + 2 middelste bladen quatern2 
 v. 940: dat sall yr wysen yre natuyre v. 546 
 
 tot 665 
 v. 666 
 
 
 tot 901 
 tot 1300: war ment droich wast dach off nacht v. 902 tot  
        939 
 
binio                                               quatern1 
  v. 666: Sluysse de unbeslossen stonden  v. 940 
 
 
 
 
 
 tot 901: in all vleissende zo alre stont,  tot 1300 
 
quatern2                                  quatern2 – twee middelste 
           bladen = binio 
 
 v. 1301: van der matriten lach yt zo alre stont v. 1301   
 tot 1490: synckt dan de mylch zen selvigen zyden 
 
 v. 546: so draight sy eyn doichter zwaren  
 
   
 
 tot 1555 
 
 
 tot 665: all weir hey groen hey seulde verduyrren 
  
 v. 902: dyt is de wairheit ungelogen. 
 tot 939: de under dat hole van dem voess lycht. 

 v. 1410: Da dede hey yr laissen bloet 

 tot 1555: in dem nůynden maendt als ich hayn vernomen. 
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o Verwerking tot juistere versie 

De abstractie van de legger moet dus anders worden aangepakt. Van Doorn rondde bij haar 

uitwerking het aantal bladzijden per deel naar onderen af, en kwam daardoor tot schommelingen in 

het aantal verzen per pagina. Dit bleek dus niet te kloppen. We moeten er dan ook van uit gaan dat 

de legger minder verzen op een bladzijde kreeg dan de Ripuarische tekst, door een ander 

schrifttype, bladformaat, …; en dus ook meer plaats nodig had binnen een katern. We moeten het 

aantal bladzijden dus telkens in ieder geval al naar boven afronden. Dit is al een eerste belangrijke 

wijziging. 

Voor het laatste katern nemen we dan ook in de legger zes dubbelbladen in plaats van vier. In de 

Ripuarische tekst blijven dan wel wat bladzijden aan het einde blanco, maar zoals aangegeven zal 

de legger wel meer bladzijden nodig hebben gehad. Bovendien is het geen probleem om aan het 

einde van een tekst nog een aantal blanco bladzijden te hebben in het handschrift, dit komt erg vaak 

voor. Tussen de binio krijgen we ook een extra enkelblad, ook dit is het gevolg van de afronding 

naar boven. We krijgen dus: 

1. 24 blz. dus 12 bladen = 6 dubbelbladen 

2. 15,5 blz. ≈ 16 blz. dus 8 bladen = 4 dubbelbladen 

3. 9,5 blz. ≈ 10 blz. dus 5 bladen = 2 dubbelbladen en 1 enkelblad 

4. 4,5 blz. ≈ 6 blz. dus 3 bladen 

5. 5 blz. ≈ 6 blz. dus 3 bladen                     10 bladen ≈ 12 bladen = 6 dubbelbladen 

6. 1,5 blz. ≈ 2 blz. dus 1 blad  

7. 6 blz. dus 3 bladen 

De indeling van de legger wordt dus: 

1. sextern 

2. quatern 

3. binio+enkelblad 

4. katern met zes dubbelbladen 

Het laatste katern van de oorspronkelijke legger bevat dan wel zes dubbelbladen, het is helemaal 

niet zoals een ‘logisch’ sextern opgebouwd. Precies de juiste bladen moeten na het dooreenhalen 

rond het binio+enkelblad komen, en dat zorgt voor de volgende opbouw van de laatste katern: 
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Dit lijkt een heel eigenaardig collatie, maar ze kan best wel kloppen. De twee blauwe enkelbladen 

werden vast door de kopiist van de legger ingevoegd omdat hij pas aan het einde van zijn werk 

merkte dat de resterende 3 bladen niet voldoende meer zouden zijn voor het kopieerwerk dat hem 

nog restte. Oorspronkelijk had hij dus een quintern samengesteld, maar wegens plaatsgebrek 

voegde hij nog snel twee enkele bladen toe. Door de hieltjes aan het uiteinde konden deze bladen 

mooi in de katern worden vastgemaakt. Toen de legger uiteen raakte en terug samen moest worden 

gebracht, zorgden deze enkele bladen natuurlijk voor verwarring. De hersteller zag de laatste katern 

als zijnde een quatern en liet de blauwe bladen er wel juist inzitten, maar bracht de twee rode 

dubbelbladen foutief aan rond het binio+enkelblad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

laatste katern in Ripuarische tekst   tweede katern in Ripuarische tekst 

Het overige van de collatie blijft zoals van Doorn het voorstelde: een eerste sextern wordt 

behouden in de Ripuarische tekst; het tweede katern van de legger, een quatern, komt in de 

Ripuarische tekst op de derde plaats, daar krijgen we eerst het binio+enkelblad, met de nieuwe 

toevoegingen door foute herstelling uiteraard. Op de volgende pagina geef ik deze indeling weer. Ik 

zal opnieuw rechts de mogelijke collatie van de legger van Berlijn 187 weergeven, met de 

versnummers, om zo aan te tonen dat de nummering elkaar mooi opvolgt en deze collatie dus kan. 

Links geef ik weer hoe de oorspronkelijke legger dan ineen moet hebben gezeten, met de 

versnummering van Berlijn 187. Ook hier zal ik telkens begin – en eindvers van het katern citeren, 

en verzen voor of na een sprong in Berlijn 187, om de logische volgorde van de tekst in de legger 

aan te tonen. Met de pijlen geef ik opnieuw aan waar een bepaald deel uit de oorspronkelijke legger 

foutief naartoe is gegaan in de herstelling tot de een legger van Berlijn 187. 
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legger        legger van de Ripuarische tekst 
sextern 1    BLIJFT     sextern 
 
 v.1: Min leiff ionffrauwe hait   v.1 
        mich gebeden 
 
 
 
 
 
 tot 545: de sall haven manliche  tot 545 
               voere, 
 
quatern           binio+enkelblad + rode deel laatste 
katern 
 v.940: dat sall yr wysen yre  v.546 
 natuyre.  
 tot 665  
  v.666 
 
 
 
 tot 901 
 tot 1300: war ment droich wast  
  dach off nacht. v.902 tot 939 
 
binio+enkelblad        quatern 
 v.666: Sluysse de unbeslossen  v.940 
      stonden , 
 
 
 
 tot 901: in all vleissende zo alre stont 
  tot 1300 
  
katern met 6 dubbelbladen                 vierde katern zonder rode deel  
                            v.1301: van der matriten lach yt  
 zo alre stont  v.1301 
 tot 1409: synckt dan de mylch zen     tot 1409 
          selvigen zyden 
 v.546: so draight sy eyn doichter  v.1410 
  zwaren. 
 
 tot 665: all weir hey groen hey seulde 
   verduyrren, 
  
   v.902: dyt is de wairheit ungelogen 
  tot 939: de under dat hole van    

                dem voess lycht.  
 
 v.1410: Da dede hey yr laissen bloet  tot 1555 
   
  
 
  tot 1555: in dem nůynden maendt als ich hayn vernomen. 
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Om tot deze collatie te komen hebben we het aantal benodigde bladzijden per tekstonderdeel 

gewoon naar boven afgerond. Hierdoor veranderden twee katernen van collatie: wat bij van Doorn 

een binio was, werd een binio+enkelblad, wat bij haar een quatern was werd een katern met zes 

dubbelbladen. Deze laatste katern werd eigenaardig opgebouwd, maar dit is de enige manier om de 

versnummers opeen te laten volgen én de legger na reconstructie logisch te doen kloppen. En in 

deze formatie klopt ook het aantal verzen per bladzijde: 

1. 545/25 = 22,71 
2. 358/16 = 22,37 
3. 236/10 = 23,6 
4. 108/6 = 18 
5. 119/6 = 19,8 
6. 37/2 = 18,5 
7. 145/6 = 24,16 

Hier vinden we dus maar heel kleine verschillen in het aantal verzen per pagina meer. De 24,16 in 

deel 7 kan veel lijken in vergelijking met de rest, maar we moeten hierbij in het achterhoofd 

houden dat hier de extra bladen van het laatste katern (6 dubbelbladen) niet zijn meegeteld, omdat 

ze in de Ripuarische tekst blanco blijven. In de legger kunnen ze wel tekst hebben bevat, en 

wanneer we bijvoorbeeld ervan uitgaan dat de legger één extra beschreven bladzijde had aan het 

einde, delen we 145 door 7 en komen we uit op 20,71; wat al meer aansluit bij de andere 

uitkomsten.  

Bij het dooreenhalen komt de quatern uit de oorspronkelijke legger dus pas na het binio+enkelblad 

te zitten in de Ripuarische versie, de twee rode dubbelbladen uit de laatste katern werden rond het 

binio+enkelblad geschoven; en de laatste katern omvat dus enkel nog de buitenste drie 

dubbelbladen en de blauwe enkelbladen, die waarschijnlijk werden ingevoegd in de 

oorspronkelijke legger wegens plaatsgebrek (zie eerder), en wordt dus een quatern. 

Wanneer we de legger op deze manier samenbrengen blijkt de tekst helemaal te kloppen, zoals de 

geciteerde verzen in de voorstelling hierboven aantonen. En wanneer we de Ripuarische tekst op de 

hierboven weergegeven manier samenbrengen, blijkt dit inderdaad ook te kloppen met de 

onlogische volgorde die de tekst heeft. Na het verbeteren en verder uitwerken van de versie die van 

Doorn gaf, zijn we dus tot een correcte interpretatie gekomen. Ik wil deze reconstructie echter niet 

als dé enige oplossing naar voren schuiven. Zoals wel duidelijk is gebleken, is er altijd wat speling 

en het is dan ook erg moeilijk om een bepaalde formatie als dé enige mogelijke formatie te 

aanvaarden. Verder puzzelwerk zal misschien nog tot andere mogelijkheden leiden, als was deze de 

enige waartoe wij kwamen, die als oplossing perfect mogelijk is.  

 
c. Conclusie 

De legger (of een eerdere voorganger) van Berlijn 187 moet dooreen zijn geraakt en erna foutief 

zijn gereconstrueerd: de legger, en dus niet Berlijn 187. Dit is al een eerste belangrijke opmerking. 

Er wordt in Berlijn 187 immers vaak versprongen middenin een pagina, of nog enkele verzen voor 
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het einde ervan. Bij het uiteenvallen van een tekst kan er fout zijn gereconstrueerd, maar de bladen 

zullen wel heel zijn gebleven, en een sprong middenin een pagina ten gevolge van foute 

reconstructie van die tekst zelf, kan dus niet. De legger van Berlijn 187 moet gewoon een ander 

schrifttype, bladformaat of dergelijke, hebben gehad, waardoor deze verzen waarna wordt 

versprongen in de legger wél altijd onderaan een blad kwamen. Het is vermoedelijk zo dat er wel 

nog andere versies tussen de fout gereconstrueerde tekst en Berlijn 187 inzaten, al kan dit natuurlijk 

nooit met zekerheid worden aangegeven. 

Het moet, samenvattend, dan ook als volgt zijn gegaan: de legger waarnaar Berlijn 187 werd 

gekopieerd, of zelfs een andere voorloper van die legger van Berlijn 187, moet om onbekende 

reden uiteen zijn geraakt. Een hersteller heeft de bladen en katernen weer bijeen gebracht, zij het 

wel foutief. Later kopieerde de kopiist van Berlijn 187 de tekst van de, foutief gereconstrueerde, 

legger. Hij had daarbij geen aandacht voor de inhoud en logische volgorde, en nam de legger 

gewoon letterlijk over. 

Volgens onze reconstructie kunnen we besluiten dat de collatieformule voor de legger de volgende 

moet zijn geweest: VI (12) + IV (20) + (II+1) (25) + VI (37) 

En voor de Ripuarische tekst wordt dat dan: VI (12) + (IV+1) (21) + IV (29) + IV (37) 

 

De belangrijkste besluiten over de weglatingen en omzetting op het grote tekstniveau zijn dus dat 

de lyrische intermezzo’s al weggelaten moeten zijn bij een Middelnederlandse voorganger van 

Berlijn 187, nog voor de vertaling naar het Ripuarisch. En dat de onlogische volgorde er ook al was 

bij een voorganger van Berlijn 187, die dooreen raakte en foutief werd hersteld.  

Mede dankzij deze besluiten kan in een volgend punt wat dieper worden ingegaan op de vraag naar 

verwantschap tussen Gent 444 en Berlijn 187. 

 

1.3. De mogelijke verwantschap van Berlijn 187 en Gent 444 

Bij een eerste kennismaking met de tekst lijkt het nog erg aannemelijk dat die, al dan niet 

rechtstreeks, zou afstammen van Gent 444. Na dieper onderzoek duiken er echter steeds meer 

argumenten op die deze vooronderstelling tegenspreken. Ik zal hier dan ook de elementen van 

gelijkenis en van verschil tussen Gent 444 en Berlijn 187 verder belichten en tot een conclusie 

komen in verband met hun graad van verwantschap. 

 

a. Gelijkenis Gent 444 en Berlijn 187  

o Gemeenschappelijke fouten 

Wanneer we Berlijn 187 nu reconstrueren in de volgorde die Gent 444 heeft, merken we meteen 

dat op het eerste zicht de tekst vrijwel volledig overeenkomt. Grote veranderingen of weglatingen 

die de teksten verschillend maken lijken er, intermezzo’s en omzettingen wel even achterwege 

gelaten, niet te zijn. Er zijn zelfs heel wat ‘fouten’, of onlogische dingen in Gent 444 die we 
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gewoon terugvinden in Berlijn 187. Dit geeft mogelijk aan dat de kopiist van Berlijn 187 zelf niet 

vertrouwd was met de inhoud van wat hij kopieerde, maar zou er ook op kunnen wijzen dat Berlijn 

187 rechtstreeks afstamt van Gent 444. 

Bijvoorbeeld: vers 576 t.e.m. 604 in Gent 444 zijn erg verwarrend. Er wordt aangevangen met de 

vraag naar de oorzaak van de gestalte van een kind (wat later in de tekst wordt uitgelegd aan de 

hand van de complexie van de ouders); daarna wordt er overgegaan op de anatomie van de 

baarmoeder, en iets later wordt er uiteengezet waar het kind zich bevindt in de baarmoeder, 

naargelang van het geslacht. 

Zowat drie totaal verschillende onderwerpen dus worden kort aangesneden in minder dan 30 

verzen. Nu vinden we dit deel volledig gelijklopend terug in Berlijn 187, namelijk van vers 518 

t.e.m. 545 (folio 12 recto). Dezelfde chaotische uiteenzetting werd dus gewoon overgenomen, 

zonder enige aanpassing ten voordele van de logica. In de tekst zijn nog meer zo’n voorbeelden te 

vinden, die de grote overeenkomst tussen Gent 444 en Berlijn 187 aantonen. Nog enkele korte 

voorbeelden die van Doorn79

- Van vers 640 t.e.m. 644 geeft de auteur van Gent 444 aan dat hij later zal bespreken hoe 

men aan iemands uiterlijk kan zien welke complexie hij heeft. De kopiist van Berlijn 187 

neemt deze belofte letterlijk over in verzen 973-977. De auteur van Gent 444 zal zijn 

belofte waarmaken, met het tweede traktaat in het handschrift, over de fysiognomie. Het 

handschrift Berlijn 187 echter bevat geen andere teksten, dus ook niet over de gelaatkunde. 

Het is dan ook duidelijk dat de kopiist hier gewoon overneemt wat Gent 444 heeft, zonder 

verder nadenken. 

 vermeldt: 

- Van vers 413 t.e.m. 449 bespreekt Gent 444 hoe ieder sterrenteken het kind op een 

bepaalde manier beïnvloedt. Eén teken wordt echter overgeslagen, namelijk Gemini 

(Tweelingen). En opnieuw vinden we deze fout in Berlijn 187 terug: van vers 360 t.e.m. 

396 worden ook daar alle sterrenbeelden besproken, behalve Gemini. 

- In vers 1007 heeft de kopiist van Gent 444 het over ‘menstruum in naturen’. Door 

vergelijking met de andere traktaten (Latijn en Frans) weten we echter dat hier moest staan 

‘monster in naturen’, het gaat immers om misvormde kinderen, niet om het maandbloed. 

En ook hier zien we dat Berlijn 187 deze fout gewoon overneemt, namelijk in vers 1240. 

 

o De lyrische intermezzo’s 

Zoals aangegeven in punt 1.1. van dit hoofdstuk, moet de uiteindelijke bron van Berlijn 187 

lyrische intermezzo’s hebben bevat, en moeten die op een bepaald moment zijn weggelaten. Berlijn 

187 zelf heeft ze immers niet, maar uit het rijmpatroon van Berlijn 187 valt wel af te leiden dat ze 

er voorheen wel moeten zijn geweest. Soms komen er immers verzen voor met weesrijm, vlak voor 

                                                 
79 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 65-66. 
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het lyrisch intermezzo; soms voegt de versie Berlijn 187 een extra vers toe, of laat er één extra weg, 

tegenover Gent 444, om zo, ondanks de weglatingen van de intermezzo’s, toch het gepaard 

rijmpatroon te behouden. 

Zowel Gent 444 als Berlijn 187 zijn dus afstammelingen van een tekst met lyrische intermezzo’s, 

het enige verschil is dat Gent 444 ze overnam van zijn bron, en de versie Berlijn 187 ze niet heeft. 

Men zou aanvankelijk kunnen vermoeden dat de kopiist van Berlijn 187 zelf de lyrische 

intermezzo’s wegliet tegenover zijn legger die ze wel bevatte. Dan kon nog gepleit worden voor 

een gemeenschappelijke legger van Gent 444 en Berlijn 187, mét lyrische intermezzo’s. De 

bespreking van de intermezzo’s in 1.1. maakte echter, aan de hand van één enkel rijmpaar, 

duidelijk dat de intermezzo’s al moeten zijn weggelaten bij een vroegere Middelnederlandse 

variant. Nog voor de vertaling naar het Ripuarisch zelfs, en dus zeker niet pas in Berlijn 187. 

Deze Middelnederlandse bron zonder intermezzo’s kan natuurlijk onmogelijk de legger van Gent 

444 zijn geweest. Een gemeenschappelijke legger hadden beide teksten dus al zeker niet, wel een 

oorspronkelijke bron mét intermezzo’s. Het volgende model zou dus wel kunnen: 

   Middelnederlands met lyrische intermezzo’s 

 

 Middelnederlands met Middelnederlands dat 
 intermezzo’s             intermezzo’s wegliet 
  

                           

                                                                                             Ripuarisch 
 

 

 Gent 444        Berlijn 187 
 

b. Een dichte verwantschap van Gent 444 en Berlijn 187? 

o Gent 444 niet uit Berlijn 187 

Ook van Doorn80

Een voorbeeld hiervan: 

 behandelt de kwestie van de verwantschap tussen beide tekst in haar scriptie. Zij 

wijst erop dat Gent 444 in elk geval niet kan afstammen van een Ripuarische legger. Gent 444 heeft 

mooie, correcte rijmparen; terwijl er in Berlijn 187 vaak combinaties voorkomen die niet rijmen, 

door vertaalwerk natuurlijk. 

187: Ir sult wissen offenbare   444: Ghi zult weten oec over waer, 
 dat ionffrauwen pyne zovoiren   Dat den vrouwen pine zwaer 
 dickwyl haven yn yrre portzen,   Dicke gesciet in hare poert, 
 als sy eirst up wirt gestoert.   Alsi ierst werden gescoert. 
  (v. 553-556)     (v. 1463-1466) 

                                                 
80 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 72. 
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De tekst staat vol met voorbeelden waar Gent 444 een perfect rijmt vertoont en Berlijn 187 niet. En 

het is dan ook duidelijk dat Gent 444 in ieder geval niet kan afstammen van Berlijn 187. Want door 

het kopiëren en vertaalwerk gaat rijmwerk meestal verloren, en wordt het niet net beter. Deze 

premisse kan dus zeker en vast worden uitgesloten. Maar kan het dan wel zijn dat Berlijn 187 werd 

gekopieerd naar Gent 444? 

 

o Berlijn 187 niet uit Gent 444 

1. Onlogische volgorde Berlijn 187 

In punt 1.2. van dit hoofdstuk heb ik de onlogische tekstvolgorde in Berlijn 187 

uitgebreid behandeld. In Berlijn 187 wordt er immers, soms zelfs middenin een 

bladzijde, versprongen naar een totaal ander tekstgedeelte van Gent 444. Wanneer we 

de sprongen specifieker bekeken werd het duidelijk dat ze stuk voor stuk erg onlogisch 

zijn. Belangrijk hier is echter dat de foute volgorde er ook al moet geweest zijn in de 

legger van Berlijn 187, anders zijn de sprongen middenin bladzijden immers niet te 

verklaren. Hier is dus een duidelijk argument tegen een dichte verwantschap van 

Berlijn 187 met de Gentse tekst. Gent 444 heeft de juiste, logische volgorde, en kan 

dus niet het voorbeeld van Berlijn 187 zijn. Deze tekst kan ook niet afstammen van 

eenzelfde legger als Berlijn 187, het is immers ondenkbaar dat Gent 444 de foute 

volgorde van zijn legger zomaar ongedaan zou hebben gemaakt.  

Er kan, en zal, uiteraard wel een verwantschap zijn tussen beide teksten, maar dan wel 

in hogere takken, een directe afstamming of verwantschap kan al worden uitgesloten. 

Volgend schema zou bijvoorbeeld wel mogelijk zijn: 

    X 
  Middelnederlands met lyrische intermezzo’s 

 
 
 
  
 Middelnederlands zonder 
 lyrische intermezzo’s 
 
 
 

legger mét lyrische intermezzo’s legger zonder intermezzo’s 
+ juiste volgorde + foute volgorde 

 
 
 
 

     Gent 444    Berlijn 187 
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Al blijft dit natuurlijk giswerk, het kan evengoed zijn dat de tekst al in een stadium 

voor de legger van Berlijn 187 dooreen was gehaald.  

In ieder geval toont de onlogische volgorde van Berlijn 187, en bijgevolg van haar 

legger, al meteen aan dat Berlijn 187 niet uit Gent 444 kan stammen, én dat zij ook niet 

dezelfde legger kunnen hebben gehad. 

 

2. ‘Betere’ plaatsen in Berlijn 187 

Hoewel het er dus op het eerste gezicht op leek dat Gent 444 het voorbeeld was 

waarnaar Berlijn 187 werd gekopieerd, is het nu al duidelijk dat dit niet het geval kan 

zijn. Een extra argument hiervoor zijn de ‘betere plaatsen’ in Berlijn 187. Soms krijgen 

we in Berlijn 187 immers een logischere of betere variant dan er in de tekst van Gent 

444 staat. Wat Gent 444 heeft is daarom niet meteen helemaal fout, maar Berlijn 187 

heeft daar toch een betere versie. Dit wijst er natuurlijk meteen op dat Berlijn 187 niet 

slaafs van Gent 444 kan zijn gekopieerd. 

Doorheen de hele tekst vinden we plaatsen waar Berlijn 187 de ‘betere’ variant heeft; 

ik geef ze hieronder telkens kort weer. 

- vers 687 in Berlijn 187: de auteur vertelt dat wanneer een vrouw pijn 

heeft aan haar nieren, dit een teken is dat ze zwanger is. Hij is hiermee veel 

specifieker (en vermoedelijk ook correcter) dan de Gentse tekst, waar een 

vrouw haar zwangerschap kan merken doordat haar humoren 

(lichaamssappen) dan pijn doen. 

187: ind doent yr dan de nyeren wie, 444: Ende doen haer die humoren wee, 
       dat en deit myn noch me          Dat en coemt no min no mee 
       dan sy eyn kynt intfangen heifft.         Dan zij een kint ontfanghen heeft; 

(v. 687-689)    (v. 1095-1097) 

- verzen 1121-1122 in Berlijn 187 en verzen 869-870 in Gent 444: 

187: mer sy sall setzen yr vinger zer vart 
       An des kyntz schoilder ind dryven sy ynwart. 
  (v. 1121-1122) 

444: Maer zij sal haren vinger ter vaert 
       an ’t kinds scouderen, ende dringhet inwaert, 
  (v. 869-870) 

In Gent 444 ontbreekt het werkwoord ‘setzen’, we vinden dit wel in Berlijn 

187 en dit maakt het Ripuarisch hier veel duidelijker. 

- vers 1177 in Berlijn 187 en vers 927 in Gent 444: 

187: dat sulch wyff den arbeit hait groiss 

444: Dat sulc wijf hevet den lost so groot 

Het Ripuarisch heeft hier ‘arbeit’, het Gents ‘lost’. Het Middelnederlands 

woordenboek geeft ook aan dat ‘lost’ hier fout gebruikt werd in Gent 444. 
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‘Lost’ betekent immers lust, verlangen. En hier wordt gedoeld op ‘last, 

moeite’. In het Ripuarisch krijgen we met ‘arbeit’ dus wel het juiste woord. 

- vers 1309 in Berlijn 187: hier heeft de Ripuarische tekst de bepaling 

‘heissen’ bij de vrouw, de Gentse tekst niet (v. 1337). De Ripuarische tekst  

geeft hier dus een extra verduidelijking.  

187: All en ontgeit heissen wyven niet       444: Al en ontgaet den wiven niet 

        myt der orynen als man suyt;                     algader metter orinen, als men’t siet 

                                              (v.1309-1310) (v. 1337-1338) 

 

3. Het acrostichon van Gent 444 

Bij deze vergelijking op macroniveau wil ik tot slot ook nog even stilstaan bij het 

acrostichon van Gent 444 (uitgebreide bespreking in hoofdstuk II, 1.2.). De tekst van 

Gent 444 bestaat uit 24 lombarden die samen, met de initiaal voorop, het volgend 

acrostichon vormen: MARGARHTA GODEVARTSE WT VDIM 

Een uitgebreide bespreking van dit acrostichon zelf, en de persoon die kan bedoeld 

zijn, gaf ik al in het derde hoofdstuk; hier is vooral de vergelijking met de Ripuarische 

tekst van belang. Bevat Berlijn 187 eenzelfde acrostichon of zou het enkel voorkomen 

in Gent 444 (en de eventuele legger)?  

Om dit na te gaan brengen we de tekst van Berlijn 187 natuurlijk eerst in de juiste 

volgorde, en gaan dan na of dezelfde lombarden daar ook in dezelfde volgorde 

voorkomen. Berlijn 187 telt alvast eveneens 24 lombarden en heeft ook de initiaal M. 

De opbouw is echter toch wat ingewikkelder. Zo heeft Berlijn 187 de lombarde T van 

Gent 444 in WT niet, omdat daar net enkele verzen zijn overgeslagen. Toch heeft ook 

de Ripuarische tekst een totaal van 24 lombarden, de tekst heeft er immers één extra 

tegenover Gent 444, namelijk de letter M in vers 261. Die zou in het schema van Gent 

444 tussen de lombarden R en H in komen te staan. 

In Berlijn 187 komen we, met de initiaal erbij, tot deze volgorde: 

  MARNIDMDTA GUNENARZLE D/ NDHD 

Op het eerste zicht lijkt er dus maar weinig meer over te blijven van het acrostichon 

van Gent 444 in Berlijn 187. Toch moeten we hier opmerken dat maar liefst 11 van de 

24 lombarden zonder meer op de goede plaats zijn blijven staan, wat voor een 

toevalligheid toch wel veel is.  

Waarschijnlijk moet het acrostichon er dus wel helemaal geweest zijn in een voorloper 

van Berlijn 187, en moet het na verloop van tijd gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Daar 

kunnen dan weer verschillende redenen voor zijn. 
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Zo kan de verandering van drie letters worden verklaard door de omzetting naar het 

Ripuarisch. Verschillende dialectgebieden vertoonden vaak grote klank – en 

spellingsverschillen, en dat was ook zo voor het Middelnederlands en het Ripuarisch.  

De lombarde O wordt zo een U, omdat men in het Ripuarisch ‘um’ had in plaats van 

‘om’. De t wordt daar vaak vervangen door een z, zoals in ‘zeichen’ voor ‘teken’, wat 

zorgt voor de verandering van de tweede T door een Z. En de W ten slotte werd een D. 

Het beginwoord in Gent 444 is daar ‘wie’, in het Ripuarische betekent dit echter ‘hoe’. 

Om dezelfde betekenis te krijgen als in Gent 444 werd het woord dan ook vervangen 

door ‘die’ (diegene, wie). Een ander beginwoord betekent hier dan ook een andere 

beginletter. 

In zes van de resterende veranderde letters kan de verandering als volgt worden 

verklaard: Berlijn 187 vangt het nieuwe gedeelte tekst soms een paar verzen later aan 

dan Gent 444. De eerste twee (in één geval vier) verzen die we in Gent 444 vinden 

worden overgeslagen en Berlijn 187 vangt het gedeelte aan met wat in Gent 444 het 

derde (in één geval dus vijfde) vers is. Zo verschilt uiteraard ook het beginwoord van 

een gedeelte, en hier ook de beginletter. 

Dit vinden we bijvoorbeeld bij de eerste verschillende lombarde. Daar wordt de G van 

Gent 444 een R in Berlijn 187, en wel omdat Berlijn 187 de verzen 211-212 wegliet: 

 Gherne soudic voert ontbinden 
 Mine redene, constic se vinden 

Er wordt meteen aangevangen met het volgende vers: 

 Mine materie, daer ic se liet vertaald : Nu hoert de materie da icht lyess 
       (v. 201 in Berlijn 187) 

Van Doorn81

Bijvoorbeeld: de R in Margarhta wordt in Berlijn 187 een D 

 behandelt de kwestie van het acrostichon ook kort in haar vergelijking 

van Berlijn 187 en Gent 444. Volgens haar zijn deze extra voorafgaande regels in Gent 

444 overbodig, en zijn ze door de kopiist van Gent 444 zelf toegevoegd om tot het 

acrostichon te kunnen komen. Dit lijkt me echter weinig waarschijnlijk. In de meeste 

gevallen is de aanvang van een nieuw gedeelte immers duidelijker met de 

voorafgaande verzen uit Gent 444 erbij, en zou ik ze dus niet zomaar overbodig 

noemen. 

187:     444: Raetdijt, lief, so seggic voert, 
               Des ghi noch niet en hebt ghehoert, 
  Dat is we dat kynt syn lyff gewynne          dats hoe elc kint sijn lijf ghewinne. 
  (v. 231)      (v. 258-260) 

                                                 
81 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], p. 71-72. 
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Berlijn 187 valt hier nogal met de deur in huis, en het gebruik van ‘dat’ aan het begin 

van een nieuw gedeelte lijkt mij hier een eigenaardigheid: zou het niet een overblijfsel 

zijn van een tekst waar het acrostichon er wel nog intact was? 

Ik zou de extra verzen dus niet als overbodige toevoegingen aan (een voorloper van) 

Gent 444 zien, maar eerder als er geweest zijnde in oorsprong, maar langzaamaan 

verdwenen in de aanloop naar Berlijn 187 toe.  

In de andere gevallen van verandering van letters uit het acrostichon ten slotte, gaat het 

telkens om een vers met dezelfde betekenis, maar anders geformuleerd, en daardoor 

natuurlijk ook met een ander beginwoord en, alleszins hier, een andere lombarde 

aanvangend. 

We kunnen dus aannemen dat het acrostichon er wel was in een voorganger van 

Berlijn 187, maar stilaan verloren raakte. Dit was echter niet alleen het gevolg van de 

omzetting naar een andere taal.  

Ook belangrijk hierbij is dat het acrostichon een (vermoedelijke) verwijzing is naar een 

opdrachtgeefster of geliefde bij het ontstaan van de tekst. Toen de tekst na een hele tijd 

werd gekopieerd door een Ripuarische kopiist, zei deze naam hem vast niets meer en 

hij zal dus waarschijnlijk ook geen verdere moeite hebben gedaan om zijn tekst aan te 

passen tot behoud van het acrostichon. De vraag kan overigens gesteld worden of de 

kopiist dat acrostichon in zijn legger überhaupt heeft waargenomen. Het kan immers 

ook het geval zijn dat het verloren ging omdat de kopiist van een bepaalde versie het 

gewoon niet meer opmerkte en dus ook geen inspanningen deed om zijn tekst ernaar te 

vormen. Of het acrostichon nu verloren is gegaan in Berlijn 187 zelf, de legger ervan, 

of bij een nog eerdere variant is uiteraard niet na te gaan. 

 

c. Conclusie 

Een precieze stamboom opstellen voor zowel Berlijn 187 als voor Gent 444 is uiteraard 

onmogelijk. Toch zijn we, door het bekijken van een aantal grote verschillen tussen beide teksten, 

tot een aantal conclusies gekomen in verband met de verwantschap van Berlijn 187 en Gent 444. 

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat Berlijn 187 van Gent 444 afstamt. Dit kan 

worden beargumenteerd door erop te wijzen dat Berlijn 187 heel wat fouten en chaotische 

uiteenzettingen letterlijk gelijk heeft met Gent 444. Verder is het ook duidelijk, door aanwijzingen 

in het rijmpatroon, dat Berlijn 187 in oorsprong een bron moet hebben gehad met lyrische 

intermezzo’s. Dit argument zou voor een gemeenschappelijke legger van Gent 444 en Berlijn 187 

kunnen pleiten, zij het niet dat we een duidelijke aanwijzing hebben dat de lyrische intermezzo’s 

nog in een Middelnederlandse voorganger van Berlijn 187 moeten zijn weggelaten. Nog voor de 

vertaling dus. In oorsprong stammen beide teksten dus wel af van een bron met intermezzo’s, maar 

in de tak waarvan Berlijn 187 afstamt gingen ze al veel vroeger verloren. Het wordt ook aan de 



 78 

hand van andere argumenten al vlug duidelijk dat beide teksten toch niet op die manier verwant 

kunnen zijn. 

Ten eerste bevat Berlijn 187 heel wat ‘betere’ plaatsen dan Gent 444; plaatsen dus waar Berlijn 187 

een betere, juistere variant heeft dan Gent 444. Dit toont meteen aan dat Berlijn 187 niet zomaar 

een slaafse kopie van Gent 444 kan zijn. 

Ten tweede moet de (op zijn minst) legger van Berlijn 187 ook al een onlogische, foute volgorde 

hebben gehad. Dit is af te leiden uit de sprongen die Berlijn 187 soms middenin een pagina heeft. 

Mocht de foute volgorde bij Berlijn 187 zelf ontstaan zijn, zouden sprongen enkel aan het einde 

van een pagina kunnen voorkomen. Gent 444 moet echter teruggegaan zijn op een legger met een 

juiste, originele volgorde. Ook hier wordt dus, net als bij de lyrische intermezzo’s, duidelijk dat 

beide teksten niet rechtstreeks kunnen afstammen van één en dezelfde legger. 

Uit het acrostichon ten slotte, valt mijns inziens weinig af te leiden in verband met de afstamming 

van Berlijn 187. Wel blijkt na diepere vergelijking dat de letters nog vrij goed overeenkomen, te 

goed om er nooit geweest te zijn in een voorganger van Berlijn 187. We kunnen dan ook aannemen 

dat Berlijn 187 eveneens teruggaat op een voorganger met het acrostichon, maar het na verloop van 

tijd en kopieerwerk stilaan verloren ging. 

Er moet dus wel zeker een band zijn tussen Gent 444 en Berlijn 187, al is die niet zo dicht als 

aanvankelijk zou lijken. Een mogelijke stamboom zou kunnen zijn: 

                X 

   Middelnederlands met acrostichon 

          en lyrische intermezzo’s 

  

 

 

Middelnederlandse legger 
mét lyrische intermezzo’s 
mét logische volgorde 
mét acrostichon      

      
 

 

   

 

      Gent 444      Berlijn 187 

 

Al zullen we nooit weten hoeveel varianten er tussen beide teksten en hun legger, en tussen legger 

en voorganger of X zaten. 

 

Middelnederlands met acrostichon 
zonder lyrische intermezzo’s 

Ripuarische legger 
zonder lyrische intermezzo’s 
mét logische volgorde 
mét (gedeeltelijk bewaard) acrostichon 



 79 

1.4. Structurele vergelijking: besluit 

De verschillen op het hoogste tekstniveau zijn dus de weglating van de lyrische intermezzo’s en de 

verschillende sprongen in de tekst van Berlijn 187. De eerste zorgen voor de kortere tekst van 

Berlijn 187, en ook voor bepaalde aanpassingen tot behoud van het rijmpatroon. De tweede zorgen 

voor een onlogische volgorde waardoor de tekst op het eerste gezicht heel chaotisch overkomt. 

Belangrijke verschillen dus, die bovendien ook enkele aanwijzingen gaven in verband met de 

verwantschap van beide teksten.  

Nu de grotere verschillen uitgebreid zijn aangegeven en besproken, ga ik kort in op de verschillen 

met Gent 444 op een lager tekstniveau. 

 

2. Kleinere verschillen ten opzichte van Gent 444 (microniveau) 
Zoals aangegeven zal ik me nu concentreren op de kleinere verschillen in het gedeelte van de tekst 

van Berlijn 187 dat ik heb geëditeerd, dit is van vers 518 (folio 12 r) t.e.m. 1076 (folio 23 verso). 

We hebben hier te maken met twee tegengestelde ingrepen: de kopiist van Berlijn 187 liet verzen 

weg tegenover Gent 444, maar voegde er ook zelf toe. Ik zal deze weglatingen en toevoegingen 

hieronder telkens kort aangeven. Verder zal ik nagaan of ze gevolgen hebben voor het begrip van 

de tekst, en of ze om een specifieke reden door de kopiist zouden zijn uitgevoerd. 

 

2.1. Weglatingen (verzen uit Gent 444 die al dan niet bewust weggelaten zijn in Berlijn 187) 

- Na vers 552 ontbreken in Berlijn 187 vier verzen, namelijk de verzen 1459-1462 uit Gent 

444. Het gaat om de volgende verzen:   

Te rechte soude ic voert ontbinden 
Van anderen sake, die wi vinden, 
Wel metter rechter waerheit, 
Alsoe alst in dlatijn geschreven steit. 
 (v.1459-1462) 

 In deze vier verzen deelt de auteur mee dat hij verder zal vertellen over andere zaken, naar 

waarheid en zoals hij het in het Latijn opgetekend vond. Ze zijn niet echt noodzakelijk voor 

de tekst en de weglating ervan in Berlijn 187 heeft dan ook geen drastische gevolgen voor 

de inhoud van de tekst. Natuurlijk is het wel een mooie inleiding, om aan te geven dat men 

het vanaf hier over een ander onderwerp zal hebben. In de Gentse tekst zijn ze een goede 

manier om na een lyrisch intermezzo terug over te schakelen op wetenschappelijke tekst, 

zonder enige verwarring te veroorzaken. Hier is deze overgang minder nodig, daar het 

lyrisch intermezzo hier ook ontbreekt. Misschien werden ze dus weggelaten omdat men ze, 

na weglating van het lyrisch intermezzo, onnodig achtte.  Het zou kunnen dat de 

Ripuarische kopiist zelf ze bewust wegliet, om plaats te besparen of omdat hij ze onnodig 

vond. Of hij kan ze ook per ongeluk hebben overgeslagen, maar dit lijkt weinig 

waarschijnlijk. Soms vinden we voor en na een weggelaten deel tekst eenzelfde woord of 
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formulering, waardoor de kopiist per ongeluk een aantal verzen oversloeg. Hier echter 

komt er geen gelijk woord of formulering voor, waarschijnlijk was deze weglating dus wel 

een bewuste ingreep. 

Een laatste hypothese zou kunnen zijn dat de kopiist van Berlijn 187 de verzen wegliet 

omwille van de verwijzing naar het Latijn. Hij vond het misschien raar om naar het Latijn 

te verwijzen, daar hij zijn tekst helemaal niet meer naar het oorspronkelijke Latijn 

kopieerde. Dit zou een goede verklaring kunnen zijn, al lijkt ze weinig plausibel, daar de 

kopiist verdere verwijzingen in de tekst naar het Latijn vrijwel altijd overneemt. Na vers 

656 zal hij eveneens een verwijzing naar het Latijns weglaten (zie verder), maar verder  in 

de tekst neemt hij ze telkens over. Zo in vers 863: Ouch vynden wir beschreven ym latyn 

                  953: gedeilt hait spricht dat latyn 

             en 966: coempt eyn myddelbar mynsch spricht dat latzyn 

Ook in de andere gedeeltes tekst, geëditeerd door Marlies C. en Katrien D.M., worden 

verwijzingen naar het Latijn telkens overgenomen.  

  

- Na vers 559 ontbreken er twee verzen, namelijk vers 1470-1471 uit Gent 444. Deze verzen 

zijn wel belangrijk voor een goed begrip van de tekst. Een vergelijking van beide teksten: 

187: ind de portze wirt altzo wyt  444: Ende die poert wert al te wijt, 
       Met des mans lede t’enegher tijt, 
       Alst te groet es ende al te dicke, 
 ind altzo groiss ind zonghe gemycke  Ende al te lanc ende onghemicke. 
  (v. 559-560)     (v. 1469-1472) 

Wanneer we alleen naar de Ripuarische tekst kijken, lijkt het alsof de vagina van de vrouw 

niet alleen te wijd wordt open gerekt, maar ook kolossaal is. Wanneer we de twee 

weggelaten verzen uit Gent 444 erbij nemen wordt het echter duidelijk dat de vagina van 

de vrouw te wijd wordt open gerekt wanneer de penis buitengewoon groot is. Bovendien 

klopt door de weglating het rijm hier ook niet meer in Berlijn 187. Het is dus toch een 

gemis dat de kopiist deze verzen wegliet. Waarom hij ze niet overnam blijft natuurlijk 

giswerk. De zinsbouw van vers 559 en 560 gaat nog steeds, al klopt de betekenis niet, dus 

misschien dacht de kopiist dat de verzen niet belangrijk waren en liet ze daarom vallen. Het 

kan echter ook dat hij misleid werd door het voorkomen van ‘al te’ in zowel vers 1469, 

1471 als in 1472, en daarom per ongeluk twee verzen oversloeg.  

Het zou hier ten slotte ook kunnen gaan om een seksueel taboe. Deze expliciete 

beschrijving nam de versie Berlijn 187 misschien niet over omdat ze al te nadrukkelijk is. 

 

- Na vers 586 ontbreken er twee verzen die we wel hebben in Gent 444, namelijk verzen 

1498-1499:  

187: Des wyffs orine gulden roit 444: Es eens wives orine gout roet, 
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          ind clair so heifft dat wyff noet.         Ende claer, so hevet dat wijf noet 
               Van minnen; sij behoeft hier jeghen 

               Der minnen spel te pleghen. 
   (v. 585-586)         (v. 1496-1499) 

 Ook deze verzen maken de tekst duidelijker als we ze erbij voegen. In de Ripuarische tekst 

staat ‘noet’, dit kan volgens het Middelnederlands woordenboek vertaald worden als 

‘behoefte aan..’. Dan zou de zin echter niet kloppen en zou er een voorwerp moeten 

volgen. Een andere betekenis van ‘noet’ (onder ‘noot’) is echter: ‘verkerend in een treurige 

lichamelijke toestand, pijn, letsel’. Deze betekenis zorgt ervoor dat de zin in de Ripuarische 

tekst wel klopt. Al is Gent 444 door de toevoeging toch specifieker, hier wordt aangegeven 

dat vrouwen met goudrode urine behoefte hebben aan seksueel contact.  

Een mogelijke verklaring voor deze weglating kan misschien opnieuw worden gezocht in 

het seksueel taboe van toen. Zomaar vermelden dat een vrouw met goudrode urine nood 

had aan seksueel contact ging misschien toch iets te ver, en daarom werden deze verzen 

gewoon overgeslagen en werd er meegegeven dat deze vrouwen ‘pijn lijden’. 

 

- Na vers 618 ontbreken er twee verzen, namelijk verzen 1536-1537 uit Gent 444. Een 

vergelijking van beide teksten: 

187: Anseynt sy ionghe kynder ernstlichen      444: Bescouwen zij jonghe kinder neerstelike 
       sy beflecken sy sicherlichen.      Sij besmetten se sekerlike 

         Die kinder, die daer sijn, 
          Dat es die wijsheit fijn; 
 (v. 617-618)     (v. 1534-1537) 

Deze verzen in Gent 444 zijn in feite overbodig. In vers 1534-1535 wordt al vermeld dat 

wanneer een menstruerende vrouw jonge kinderen aankijkt ze hen besmet, de toevoeging 

in vers 1536-1537 is niet nodig. Het weglaten van deze verzen in Berlijn 187 heeft dan ook 

geen gevolgen voor een goed begrip van de tekst. In dit geval zou men zelfs kunnen 

denken aan een toevoeging in de versie van het Gentse handschrift zelf tegenover zijn 

voorbeeld. 

 

- Ook na vers 630 laat de Ripuarische kopiist twee verzen weg, namelijk v. 1550-1551 uit 

Gent 444. 

187: als yt dat wyff ansuyt gedichte  444: Alse dat wijf anesiet gedichte, 
       wirt yt befleckt yn sym angesichte.          So wert dat kint besmet in daensichte; 
              Hare rugghe doet hem, des gheloeft, 
              In die purgacie wee ende haer hoeft. 
       Philosophus uns vertreckt [..]          Wet dat ons philosophus vertrect, 
 (v. 629-631)      (v. 1548-1552) 

Wat betekenen de weggelaten verzen uit Gent 444? Het Middelnederlands woordenboek 

geeft aan dat ‘purgacie’ in deze context slaat op de maandstonden. De verzen kunnen dan 

ook vertaald worden als: ‘haar rug en haar hoofd doen pijn tijdens de menstruatieperiode’. 
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Dit zijn alom gekende symptomen tijdens de menstruatieperiode, al staan ze hier wel een 

beetje verloren in Gent 444. De kopiist geeft ze waarschijnlijk hier mee omdat er verder in 

de tekst niet meer wordt gesproken over de fysieke last die de menstruatie met zich 

meebrengt, en omdat hier net een deeltje wordt afgesloten over hoe menstruerende 

vrouwen kinderen bezoedelen. Alvorens over te gaan op een nieuw thema wou hij dit 

wellicht nog vlug even meegeven aan de lezer. Deze extra verzen in Gent 444 zijn dus 

overbodig, ze zijn waarschijnlijk een toevoeging van Gent 444 zelf. Berlijn 187 heeft hier 

dan ook  de juistere versie en dit mag eveneens beschouwd worden als een van de ‘betere’ 

plaatsen van Berlijn 187 (voor verdere voorbeelden zie punt 1.3.). 

 

- Na vers 656 wordt één vers weggelaten, namelijk vers 1578 uit Gent 444: 

In dat latijn sekerlike 

 Met dit vers gaf de auteur gewoon nogmaals aan dat hij zijn informatie uit Latijnse bronnen 

haalde, de kopiist van Berlijn 187 vond deze herhaling vast onnodig en het ontbreken van 

dit vers vormt ook geen probleem voor de verstaanbaarheid van de tekst.  

De weglating zorgt voor een verstoring van het gepaard rijmpatroon, die echter opnieuw 

wordt goedgemaakt door na het volgende vers een extra vers toe te voegen. Hierdoor wordt 

het rijm hersteld. 

 187: de van groeffer spysen leven,  444: Die bi grover spisen leven, 
  glicherwis als mant vynt beschreven,  Alsoe alse men vint bescreven, 
        In dat latijn sekerlike, 
  de beflecken kynder lychtlich   So bevlecken zij kinder lichtelike 
  ind spiegele anseynt sy sy enrstlich 
   (v. 655-658)     (v. 1576-1579) 

Het lijkt er dus sterk op dat de versie Berlijn 187 met opzet vers 1578 van Gent 444 niet 

heeft, het bewust wegliet en iets verder verving door een ander vers. Voor het waarom van 

deze weglating kan worden terugverwezen naar de eerste weglating: misschien liet men het 

vers weg omdat erin wordt verwezen naar de Latijnse bron. De Ripuarische kopiist 

kopieerde al lang niet meer naar deze legger en vond de verwijzing ernaar bijgevolg 

waarschijnlijk onnodig. 

   

- Na vers 813 ontbreekt er opnieuw één vers, namelijk vers 1229 uit Gent 444. 

187: En gefoelt sy gheynen smach darna          444: En ghevoelt zij gheene smake daer naer 
        so en heit sy neit ontfaen, dats wair.       So ne heeft zij ontfaen daer;  
           Oec es in allen tiden wee. 
       Hier ende elre, ende over zee,  
 (v. 812-813)      (v. 1227-1230) 

In Gent 444 hoort dit vers in feite bij het lyrische intermezzo dat erop volgt (v. 1230-1236). 

Het vormt ook een rijmpaar met het eerste vers van dat intermezzo. Tot behoud van het 
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rijm zal de Ripuarische tekst hier dit vers hebben weggelaten. De weglating levert echter 

geen problemen op voor een goed begrip van de tekst. 

- Na vers 871 ontbreken er vier verzen in de Ripuarische tekst, en deze weglating is toch wel 

opmerkelijk. Het gaat om de verzen 1295-1299 in Gent 444: 

In die ystorie van den dieren 
Hoerdic Aristotules visieren 
Dat wive van .xl. jaren 
Selden kinder ontfaen entwaren. 

 Ten eerste is deze weglating opmerkelijk omdat het hier gaat om toch wel vier verzen. De 

kopiist laat anders hier en daar eens één of twee verzen vallen, maar vier, dat kom maar 

twee keer voor. Daarenboven is de weglating ook opmerkelijk omdat de inhoud best wel 

interessant is: een vrouw van 40 jaar of ouder kan geen kinderen meer krijgen. Dit is toch 

wel nuttige informatie en het is dan ook eigenaardig dat deze verzen in Berlijn 187 

ontbreken. Er wordt ook in verwezen naar Aristoteles, dus het kan niet zijn dat de kopiist 

ze wegliet omdat hij ze niet geloofwaardig vindt. Wat wel kan is dat hij ze per ongeluk 

oversloeg, of dat hij niet voldoende plaats meer had en moest selecteren wat hij het 

belangrijkst vond en wat kon worden weggelaten. We kunnen hier ook even denken aan de 

eerder vermeldde weglatingen van ‘latijn’: misschien liet hij de verzen weg omdat hij zich 

niet meer baseert op Aristoteles en hem dan ook niet wil vermelden? Dit lijkt echter 

onwaarschijnlijk, daar elders in de tekst de vermelding van klassieke autoriteiten steeds 

wordt overgenomen.  

Het is dus nodig om even de bronnen, de Latijnse en Franse versies, erbij te nemen, en te 

kijken of we deze verzen daar wel vinden. Het kan immers ook zijn dat Gent 444 ze zelf 

toevoegde tegenover zijn bron, en dan is het logisch dat we ze niet terugvinden in Berlijn 

187. De Franse tekst geeft ons van vers 597 t.e.m. 600 het volgende: 

  .. Aristote dit que a 
  femme de cent ans ne voit on porter  
  enfant et la cause pour qouy est telle 

se la femme na esparme elle a menstruum82

Hier wordt dus eveneens verwezen naar Aristoteles en wordt er ook aangegeven dat een 

vrouw van 100 jaar oud niet langer kinderen kan krijgen, maar de inhoud is toch anders dan 

in Gent 444. In Gent 444 wordt er gewoon aangegeven dat vrouwen ouder dan 40 jaar geen 

kinderen meer kunnen krijgen, een echte reden wordt er niet vermeld dus gaan we ervan uit 

dat het is omwille van hun leeftijd. In de Franse tekst gaat het om vrouwen van 100 jaar, en 

er wordt een specifiekere reden van ongeschiktheid meegegeven, namelijk dat de vrouw 

geen sperma heeft maar menstruum. Deze ‘cent ans’ moet hier toch wel een kopieerfout 

 

                                                 
82 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981], bijlage C: diplomatische transcriptie van het Franse handschrift Secrez des dames, Paris BN, 
F.fr.19994. 
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zijn. Het lijkt immers nogal eigenaardig dat men er toen zou van uitgegaan zijn dat 

vrouwen pas vanaf de leeftijd van 100 jaar geen kinderen meer kunnen krijgen. De 40 jaar 

van Gent 444 lijkt hier de juiste vermelding te zijn. 

Door deze vermelding in de Franse tekst is het weinig waarschijnlijk dat Gent 444 deze 

vier verzen zelf heeft toegevoegd aan de tekst, ze zullen wel gebaseerd zijn op wat er in de 

Franse tekst stond. De Middelnederlandse bewerker heeft 100 jaar gereduceerd tot 40 jaar, 

en de vermelding dat vrouwen menstruum hebben en geen sperma weggelaten, omdat dit 

elders in de tekst al voorkomt. In de Latijnse tekst wordt niets verteld over de leeftijd tot 

waarop een vrouw zwanger kan zijn.  

De vermelding komt dus ook voor in de Franse tekst, zij het toch gedeeltelijk anders. De 

Middelnederlandse bewerker heeft ze licht aangepast en overgenomen in zijn tekst. 

 

We zien dus dat de kopiist van Berlijn 187 toch wel op een achttal plaatsen in dit gedeelte van de 

tekst eens een paar verzen weglaat. Een reden zoeken voor deze weglatingen blijft natuurlijk 

giswerk. Meestal hebben de weglatingen ook geen drastische gevolgen voor de verstaanbaarheid 

van de tekst, behalve na vers 559, daar lijken de weggelaten verzen mij toch wel nodig om tot een 

goede interpretatie te komen. De overige weglatingen kunnen zonder probleem worden toegepast, 

de weglating na vers 630 zorgt zelfs voor een betere plaats in Berlijn 187. 

 

2.2. Toevoegingen (verzen en specifieke woorden die we niet vinden in Gent 444, dus toegevoegd 

     in de Ripuarische tekst) 

a. Verzen 

Berlijn 187 heeft niet alleen af en toe een (paar) verzen minder dan Gent 444, soms wordt er ook 

iets toegevoegd in de Ripuarische tekst. Al zijn de toevoegingen wel minder talrijk, en gaat het 

telkens om één enkel vers (behalve de herhaling met vers 1032-1033). Ik geef hier een korte 

opsomming met eventuele commentaar. 

 

- Vers 573: dit vers geeft ons best wel nuttige informatie. In Gent 444 staat er enkel dat het 

maagdenvlies in twee wordt gescheurd, en dat er bloed uitkomt. In Berlijn 187 wordt door 

de toevoeging van vers 573 nog eens aangegeven dat het vlies wordt gescheurd door de 

penis. 

Deze toevoeging zorgt bij Berlijn 187 net voor een gepaard rijm, zonder dit vers zou er dus 

een weesrijm gestaan hebben. Het lijkt er dan ook eerder op dat dit vers er wel was in de 

oorspronkelijke tekst, en niet werd toegevoegd door Berlijn 187, maar net weggelaten werd 

in Gent 444. Daar krijgen we immers wel een weesrijm. 

187: by der blaissen als ich hoir sprechen. 444:     Bi der blasen, alsic hoerde spreken. 
 Dat velgyn wirt intzwey gestechen            Dat vel wort ontwee ghesteken, 
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 myt des mans lede als hey genoet. 
 So schuyst dar uss dat bloet roedt.            Dan comt daer uut dat bloet al roet. 
                 Ende soes een wijf meer pleghet, 
  (v. 571-574)     (v. 1483-1486) 

- Vers 606: dit vers is in feite niet nodig. Het geeft nog eens aan dat vrouwen zich goed 

moeten gedragen omdat God dit anders te weten zal komen en zij veel ongemak zullen 

lijden. Het voorafgaande is echter ook goed te begrijpen zonder dit extra vers. 

Het vers is dan ook vooral nodig ter behoud van het rijmpatroon. Op deze plaats krijgen we 

in Gent 444 immers het begin van een lyrisch intermezzo, weggelaten in de versie Berlijn 

187. Om het rijm, ondanks deze weglating, toch te behouden werd hier dan ook een extra 

vers ingevoegd. 

- Vers 658: dit vers geeft aan dat menstruerende vrouwen niet alleen kinderen, maar ook 

spiegels bezoedelen wanneer ze die langdurig aankijken. Het is een vers dat extra 

informatie geeft, maar dat een menstruerende vrouw ook spiegels bevlekt werd iets 

daarvoor ook al verteld en ontbreekt dus niet in Gent 444. 

Dit vers werd eveneens ingevoegd ter behoud van het rijm, als is hier niet de weglating van 

een lyrische intermezzo de oorzaak. Twee verzen voor vers 658 werd een vers weggelaten 

in Berlijn 187, om het rijmpatroon toch te kunnen behouden werd dan dit vers toegevoegd. 

Ik kan hierbij verwijzen naar de hierboven besproken weglatingen (punt 2.1.), vers 656. 

- Vers 718: dit vers biedt geen nodige toevoeging aan de tekst. Het werd ingevoegd in de 

plaats van een lyrisch intermezzo in Gent 444, en zorgt voor behoud van het rijmpatroon. 

groisse siecheit ind quale 
des moicht yr gelowen wale. 
Zeichen wyl ich vort yntbynden, 
 (v. 717-719) 

- Vers 729: ook dit vers is niet nodig voor een goed begrip van de tekst, maar het is er om 

het rijmpatroon gedeeltelijk te kunnen behouden. 

187: Lycht ind geruerich sal sy wesen          444: Ende licht ende beroerich sal soe wesen, 
        ind yn der rechter syden, als wir lesen,     Ende in de rechte side, alse wi lesen, 
        sal yr der bůych dryngen groiss.             Sal haer die buuc werden ront. 
       Eyn ander zeichen maicht uns kondt,     Een teeken maect ons cont 
       dat sagen ich uch nu zer stont, 
  (v. 725-729)     (v. 1137-1140) 

Doordat Berlijn 187 hier ‘groiss’ heeft in plaats van ‘ront’ zoals in Gent 444, klopt het rijm 

niet meer tussen verzen 727 en 728. Om dan toch twee weesrijmen te vermijden, werd een 

extra vers ingevoegd dat een rijmpaar vormt met vers 728. Ook hier hebben we dus te 

maken met een toevoeging tot behoud van het rijm. 

- Verzen 1032-1033: in deze verzen wordt vrijwel letterlijk herhaald wat we reeds vinden in 

verzen 1030-1031. De vier verzen gaan als volgt: 

1030 Tzo genoten is vyl yr genoichde 
want sy da by wailluyste ontfaen. 
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1032 Dat genoten is wail yre genoichde 
want sy dar by genoichde ontfaen, 

We zien dus duidelijk hoe de verzen 1032-1033 vrij letterlijk weergeven wat er in 1030-

1031 staat. Ze zijn dan ook te zien als een foutieve herhaling in de versie Berlijn 187, want 

ze voegen niets nieuws toe aan de tekst en zijn ook niet nodig voor het rijmpatroon. 

- Vers 1056: dit vers is, wat de inhoud betreft, een overbodige toevoeging. Het komt echter 

in de plaats van een lyrisch intermezzo en is dus opnieuw een toevoeging tot behoud van 

het rijmpatroon.  

dat ichs neit en verstaen noch en weiss, 
gelich als geschreven steit. 
Nu wyl ich sagen vort 

     (v. 1055-1057) 

De kopiist van Berlijn 187 zal dus zeven keer iets toevoegen tegenover de tekst van Gent 444. Het 

gaat echter telkens om heel erg kleine toevoegingen, van meestal maar één vers, één keer twee 

verzen. Daarenboven zijn ze meestal overbodig en kunnen ze gezien worden als stoplappen. Eén 

enkele keer gaat het om een foute herhaling en in twee gevallen zijn de toevoegingen wel nuttig 

maar helemaal niet noodzakelijk.  

Het is de kopiist van Berlijn 187 met deze toevoegingen dan ook helemaal niet om de inhoud te 

doen. Wanneer we elke toevoeging gaan bekijken in de tekst, merken we dat de zinnen telkens 

worden toegevoegd om zo het rijmpatroon te behouden. De hele tekst door hebben we te maken 

met gepaard rijm, wanneer twee zinnen niet mooi rijmden (vaak door weglating van een lyrisch 

intermezzo, zie 1.1.), voegde de kopiist van Berlijn 187 een, vaak inhoudelijk onnodige, zin toe om 

zo geen breuken te verkrijgen in het rijmpatroon. 

Er zijn dus wel minimale toevoegingen op dit niveau van de tekst, maar ze zijn zeker niet te 

vergelijken met wat de kopiist van Berlijn 187 wegliet tegenover Gent 444. Er wordt niet alleen 

veel vaker weggelaten, het gaat ook steeds om meer verzen en vaker om verzen die wel een 

belangrijke bijdrage leveren tot een goed begrip van de tekst. 

 

b. Woorden ter verduidelijking 

Daarnaast vinden er ook andere toevoegingen plaats in de tekst van Berlijn 187: de kopiist gaat hier 

en daar door middel van toevoeging van een (paar) woord(en) bepaalde moeilijke woorden trachten 

te verduidelijken voor de lezer. Dit zijn dus erg kleine toevoegingen, maar ze zijn wel van belang: 

ze tonen immers nogmaals aan dat de kopiist van Berlijn 187 niet veel afwist van de onderwerpen 

die in de tekst worden behandeld, vandaar dat hij ook vindt dat sommige woorden verduidelijking 

nodig hebben. De voorbeelden in het gedeelte van de tekst dat ik uitgaf geef ik hieronder weer, 

telkens vergelijkend met wat we in Gent 444 hebben en met een korte commentaar. 

- Berlijn 187: Ir orine pyss is, als ich verstaen (vers 592) 

   Gent 444: Hare orine es, alsic versta  (vers 1505) 
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Berlijn 187 geeft dus naast ‘orine’ ook nog ‘pyss’ weer, Gent 444 heeft die korte 

toevoeging niet. Beide woorden worden door het Middelnederlands woordenboek vertaald 

als ‘urine’, de toevoeging van Berlijn 187 draagt dus niet bij tot de betekenis. Het 

toevoegen van ‘pyss’ is dan ook te zien als een herhaling van de kopiist, ter verduidelijking 

van het woord voor de lezer. Misschien was in het Ripuarisch dialectgebied de term ‘pyss’ 

meer gangbaar dan ‘orine’ en wil de kopiist de lezers uit die dialectstreek ook hun 

vertrouwde vorm meegeven. De meest waarschijnlijke verklaring is echter dat ‘orine’ het 

geleerde woord moet zijn geweest, en ‘pyss’ de meer gangbare vorm voor de mensen. 

Omdat de kopiist niet zeker was dat al zijn lezers vertrouwd zouden zijn met de geleerde 

termen voegde hij dus de alom gebruikte term toe. 

 

- Berlijn 187: Bloitfarvich als sy plegen gedogen/unpessich (vers 593) 

Gent 444: Bloedech, alsij pleghet te doeghen   (vers 1506) 

In de Ripuarische tekst krijgen we dus ‘gedogen/unpessich’, in Gent 444 enkel ‘te 

doeghen’. Het Middelnederlands woordenboek geeft de best passende betekenis voor 

‘unpessich’ onder het item ‘onpas’, wat betekent ongesteld, onpasselijk. Zowel ‘gedogen’ 

als ‘unpessich’ betekenen dus dat de vrouw ongesteld is, ze de last van de menstruatie 

draagt. En ook hier hebben we dus te maken met een herhaling die extra de aandacht wil 

vestigen op de toestand van de vrouw, en waarschijnlijk bedoeld is voor de lezer die niet 

echt vertrouwd was met de betekenis van ‘gedogen’. 

 

- Berlijn 187: Bynnen mit quader humŭren vuychtgeit (vers 648) 

Gent 444: Binnen met quaden humore   (vers 1569) 

Als we het vorige vers erbij nemen voor de duidelijkheid, krijgen we in Gent 444 de 

volgende vertaling: ‘haar lichaam is binnenin vervuld met slechte lichaamssappen’. Met 

‘vuychtgeit’ wil de kopiist van Berlijn 187 nog eens extra de nadruk leggen op de 

vochtigheid van de humoren in het lichaam, waarschijnlijk opnieuw ter verduidelijking 

voor wie niet vertrouwd was met de term ‘humore’. 

 

- Berlijn 187: Neym eyn wiff aristologie kruyt in der apteken (vers 793) 

Gent 444: Name een wijf arastologie    (vers 1207) 

De extra spatie na ‘aristologie’ in Berlijn 187 geeft meteen aan dat wat erna komt een 

toevoeging is. De kopiist dacht waarschijnlijk dat niet al zijn lezers vertrouwd zouden zijn 

met dit ‘aristologie’, wat holwortel betekent. Om verwarring te vermijden en toch zeker 

aan te geven dat het hier om een kruid gaat, gaf hij het dan ook kort aan. Hij geeft zelfs aan 

dat de lezer het bij de apotheker kan halen indien dit nodig zou zijn. 
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- Berlijn 187: So yst yn dem wiff so saen bald (vers 852) 

Gent 444: So eist in ‘t wijf alsoe saen  (vers 1275) 

De extra spatie tussen ‘saen’ en ‘bald’ in Berlijn 187 geeft meteen aan dat we ook hier met 

een korte toevoeging te maken hebben tegenover Gent 444. Wanneer we beide woorden 

opzoeken in het Middelnederlands woordenboek vinden we eenzelfde betekenis, namelijk 

vlug, snel. Hier gaat het dus opnieuw om een korte toevoeging door de kopiist van Berlijn 

187, een ander woorden voor ‘saen’, waarschijnlijk omdat hij vermoedde dat niet alle 

lezers dit woord zouden kennen en begrijpen. Opnieuw kan het zijn dat ‘saen’ een westelijk 

– centraal gekleurd woord was en ‘bald’ de meer oostelijke variant, waardoor het ook beter 

begrijpbaar was voor de lezer in het Ripuarisch dialectgebied. 

 

De kopiist van Berlijn 187 voert dus enkele korte toevoegingen uit, soms om de woorden 

duidelijker te maken, zoals bij ‘kruyt in der apteken’ na ‘aristologie’; soms geeft hij gewoon een 

ander woord weer dat hetzelfde betekent, maar waarschijnlijk meer eigen is voor het Ripuarisch 

dialectgebied, zoals ‘bald’ naast ‘saen’. Hij doet deze toevoegingen om de tekst zo te 

verduidelijken voor de lezer. We kunnen er echter ook opnieuw  uit afleiden dat de kopiist zelf ook 

niet vertrouwd was met de materie in de tekst die hij kopieert. Waarschijnlijk begreep hij zelf een 

aantal woorden niet, en om er dan toch zeker van te zijn dat de lezer de tekst beter zou begrijpen 

voerde hij enkele toevoegingen in. Mocht hij een specialist ter zake geweest zijn, zou hij er zich 

waarschijnlijk niet om bekommerd hebben of de ‘gewone’ lezer alles wel voldoende zou begrijpen. 

 

Het is dus heel nuttig om even stil te staan bij de korte toevoegingen ter verduidelijking in de tekst 

van Berlijn 187, want zo leren we meer over de kopiist zelf. In hoofdstuk IV (punt 3) werd al 

duidelijk dat de kopiist nogal wat schrijffouten maakt op anatomisch vlak, gewoon omdat hij niet 

vertrouwd was met de vrouwelijke anatomie en de gebruikte vaktermen. Soms maakt hij echter ook 

fouten gewone woorden, wat erop wijst dat hij niet altijd de inhoud van de passages begreep.  

De korte toevoegingen voor de lezer die ik hier besprak ten slotte, tonen aan dat de kopiist van 

Berlijn 187 deze kleine extra’s zelf nuttig vond voor een beter begrip van de tekst.  

We kunnen dus besluiten dat de kopiist van Berlijn 187 geen specialist ter zake was, maar een 

gewone kopiist, die werd ingehuurd om de tekst te kopiëren. 

 

Ik wil er hier kort nog even op wijzen, dat het natuurlijk niet vaststaat dat de kopiist van Berlijn 

187 deze weglatingen en toevoegingen uitvoerde. Het kan evengoed zo geweest zijn dat zij ook al 

voorkwamen in het voorbeeld waarnaar Berlijn 187 werd gekopieerd. En dan zijn de schrijffouten 

en kleine toevoegingen ter verduidelijking misschien wel uitgevoerd door de vertaler van de tekst 

naar het Ripuarisch. Er zal echter nooit met zekerheid kunnen worden aangegeven waar deze 

wijzigingen plaatsvonden, tenzij een voorganger van Berlijn 187 zou gevonden worden natuurlijk. 
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Wat wel blijft is de vaststelling dat de kopiist van Berlijn 187 zelf zeker en vast geen specialist ter 

zake was, anders had hij de fouten in zijn voorbeeld op zijn minst opgemerkt en aangepast. 
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Tot slot 

 

In deze scriptie heb ik getracht wat meer duidelijkheid en inzicht te verschaffen omtrent de 

Ripuarische tekst van Der Vrouwen Heimlicheit, Ms.germ.oct.187. Hiertoe heb ik eerst een 

algemeen beeld geschetst van de stand van zaken van de gynaecologie in de middeleeuwen, 

verbonden met de inhoud van Der Vrouwen Heimlicheit. Daaruit viel wel duidelijk op te maken dat 

het gynaecologisch traktaat Der Vrouwen Heimlicheit deze middeleeuwse tradities mooi illustreert. 

De belangrijkste middeleeuwse theorieën vinden we er terug, vaak nog wat dieper uitgewerkt. Wat 

de traditie van Der Vrouwen Heimlicheit betreft, vond ik het tot slot ook belangrijk om even in te 

gaan op de mogelijke bronnen, die aan de basis zouden hebben gelegen van deze tekst. Ik heb 

hiertoe zelf geen verder onderzoek verricht, maar op basis van het werk van M. van Doorn83

Hierna kwam ik tot de bespreking van de Ripuarische tekst zelf. Daarbij zijn toch enkele 

belangrijke inzichten naar boven gekomen. Zo kon, na een analyse van de taal van Berlijn 187, 

vastgesteld worden dat de tekst Ripuarisch is, en niet Nederrijns zoals voorheen werd aangenomen. 

Ook de collatieformule van de tekst, die op zijn minst gezegd eigenaardig is, kon na veel zoeken 

verbeterd worden tot een realistische, zij het natuurlijk geen definitieve, oplossing. Door een 

uitgebreide vergelijking van beide varianten kon tot slot ook een poging worden ondernomen tot 

het opstellen van een mogelijke stamboom van Berlijn 187 en Gent 444. 

 

kunnen we toch sterk vermoeden dat de overlevering van de Latijnse De Secretis Mulierum naar de 

Middelnederlandse traditie via het Frans zal zijn verlopen. Na deze algemene inleiding in de 

middeleeuwse context en Der Vrouwen Heimlicheit, werd het tijd om wat dieper in te gaan op de 

tekst zelf. Hierbij neemt de bespreking van de Ripuarische variant uiteraard het voortouw, maar 

omdat de vergelijking van Ripuarische en Gentse tekst toch een omvangrijk hoofdstuk van deze 

verhandeling omvat, vond ik het wel belangrijk eerst even in te gaan op de specifieke, opvallende 

kenmerken van de Gentse tekst. Ook al omdat deze eveneens bijdragen tot een aantal besluiten bij 

de latere vergelijking. Ik heb het in het derde hoofdstuk dan ook gehad over de lyrische 

intermezzo’s, het acrostichon en het explicit van Gent 444. 

In het volgende deel van de verhandeling bied ik dan een diplomatische en kritische editie van de 

Ripuarische tekst aan, namelijk van de verzen 518 t.e.m. 1076, voorzien van uitgebreide 

aantekeningen met uitleg bij moeilijke woorden of opvallende kenmerken en veranderingen. 

 

Met deze verhandeling bied ik een eerste stap in het onderzoek op de Ripuarische tekst. Verder 

onderzoek, onder andere materieel onderzoek van het handschrift zelf, zal uiteraard nog veel 

nieuwe aspecten naar boven brengen, en wellicht ook correcties op deze uiteenzetting verschaffen. 

                                                 
83 Doorn, M. van, Der Vrouwen Heimlicheit. Haarlem, 1981 [ongepubliceerde doctoraalscriptie, Amsterdam, 
UvA, 1981]. 
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1. Ter verantwoording 
 
De hierna volgende editie beslaat de verzen 518 tot en met 1076 van de tekst van Ms.germ.oct.187. 

De versregels werden voor de editie op volgende wijze verdeeld: 

- Katrien De Mesmaeker: v. 1-517 

- Virginie Depuydt: v. 518-1076 

- Marlies Coorevits : v. 1077-1554 

Voor onze editie van de andere gedeeltes verwijs ik dan ook graag naar de masterscripties van 

Katrien De Mesmaeker en Marlies Coorevits. 

Voor deze editie maakten we steeds gebruik van kopieën van het originele manuscript, dat ons op 

microfilm werd toegezonden door de bibliotheek van Berlijn, waar het handschrift zich bevindt. 

We hebben de Ripuarische tekst ook vergeleken met de Gentse tekst van Der Vrouwen Heimlicheit 

(Gent UB 444) wat, voor wat betreft de editie zelf, vooral nuttig was bij de woordverklaring. Bij de 

vergelijking met de Gentse tekst maakten we gebruik van de editie van Blommaert85, en van de 

transcripties die we vorig jaar, voor de bachelorproef, reeds zelf maakten. Voor het verklaren van 

moeilijke woorden was het Middelnederlands woordenboek op cd-rom86 een grote hulp, alsook het 

Nederrijns woordenboek87

 

, voor de meer oostelijk gekleurde varianten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Blommaert, Ph. (ed.), Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw. (Maetschappy der Vlaemsche 
Bibliophilen. Serie 2; no. 3), C. Annoot-Braeckman, Gent, [zonder jaartal, circa 1843]. 
86 Cd-rom Middelnederlands – Corpus Gysseling – circa 285 literaire teksten uit de periode 1250-1500. 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Den Haag/Antwerpen, Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, 1998. 
87  Müller, J., Dittmaier, H., e.a., Rheinsches Wörterbuch, Berlin: Klopp, 1938-1971. 
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2. Wijze van uitgeven 
 
De hierna volgende editie is een diplomatische transcriptie van de folia 12 recto (vers 518) tot circa 

23 verso (vers 1076) van het handschrift Ms.germ.oct.187, een Ripuarische versie van de tekst Der 

Vrouwen Heimlicheit. Deze editie houdt in dat de tekst getrouw wordt weergegeven, zoals hij in het 

manuscript staat. Er wordt dus geen interpunctie toegevoegd, het hoofdlettergebruik wordt niet 

aangepast, en ook de, soms verwarrende, spelling van de letters u, v, w, i en j wordt niet aangepast 

aan de moderne normen. Afkortingen worden wel opgelost, en worden onderstreept aangegeven. 

Doorheen de tekst komen de volgende afkortingen vaak voor: 

- een streepje boven een klinker of medeklinker: n of m bvb. somigen voor sommigen 

               nemas voor nemans 

- een zwevend kommaatje naast een medeklinker   : combinatie met <r>  bvb. recht  voor rechter 

- een krul aan het eind van een woord: en  bvb. drag    voor dragen 

- een andere krul,     aan het begin van een woord: com, deze afkorting komt maar bij één woord in 

de tekst voor, namelijk      plexie voor complexie. 

Op de diplomatische editie volgt dan een kritische uitgave van de folia 13 recto tot 23 verso (vers 

1076). Hierbij zijn dus leestekens ingevoegd en werden de hoofdletters aangepast. Ook de spelling 

van u, v, w, i en j werd omgezet naar het huidige gebruik ervan en de afkortingen blijven uiteraard 

opgelost, maar worden nu niet langer aangegeven door middel van onderstreping. 

Bij deze edities horen ook aantekeningen, met verklaring van moeilijke woorden, extra uitleg bij 

weglatingen en toevoegingen, en dergelijke. We maakten voor de woordverklaring voornamelijk 

gebruik van het Middelnederlandse woordenboek op cd-rom. Hierin waren ook de meeste 

Ripuarische woorden, al dan niet in afgeleide vorm, terug te vinden. Waar een Ripuarisch woord 

niet begrepen kon worden aan de hand van het Middelnederlands woordenboek, werd het 

Nederrijns woordenboek gehanteerd, dit wordt telkens aangegeven door middel van een voetnoot. 

De woordverklaring is als volgt opgesteld: helemaal links vinden we het versnummer van het te 

verklaren woord in de Ripuarische tekst, gevolgd door het te verklaren woord zelf in cursief. 

Tussen ronde haakjes en aangegeven door middel van G volgt daarna in cursief het equivalent van 

dit woord in het Gentse handschrift. Na een dubbele punt volgt dan de verklaring, en helemaal 

rechts op de pagina ten slotte, komt het lemma uit het Middelnederlands woordenboek waarop 

werd gezocht, eveneens cursief en tussen haakjes. Bij wijze van voorbeeld: 

522. smal  (G.: smal): smal, niet breed     (smal) 

Naast de verklaring van moeilijke woorden, worden in de aantekeningen ook andere opvallende 

elementen bij vergelijking met de Gentse tekst aangegeven. 

Tot slot vindt u in bijlage ook de kopieën van de folia 12 recto tot en met 23 verso, uit het originele 

handschrift Ms.germ.oct.187. 



 95 

3. Diplomatische editie van v. 518 – 1076 
 
GAlienus sayt vns vort     fol. 12  r  (vers 19) 
Altzen properlichen wort 
We dat coympt ind wie dat sy     520 
Dat eyn mynsche is koirt ind dar by  
Is dicke eyn smal eyn ander lanck 
 
Dat wyl ich sagen sonder wanck    fol. 12  v 
Wie dat coympt als ich sach 
Dat eyn wyff me dan eyn kynt dragen mach   525 
Want yr zovoirens hait gehoert 
Van der materien want dat is eyn lydt 
Natuyrlich an de vrauwe gesat 
Dat bouen is all aderachtich 
Ind vnder yst all vleischachtich    530 
Ind ouch van en bynnen so yst enge 
Alsoe bevyndt man dese dynge 
Ind boeuen geyt yt by den maghen 
Seuen kemergen als ich vch sagen 
Synt de materie yntbynnen     535 
Dry yn der rechter syden als wirt bekennen 
Dry yn der lyncker syden ind mydtzen eyn 
Alexandre spricht alleyn 
Dat man yn der rechter syde kneichte drait 
Van der lyncker syden hey ouch saidt   540 
Dat men maitgen drait dar ynne 
In mydden spaedoene als ich bekennen 
Draigt eyn wyff yn der rechter syden 
Eynighe doichter zo eynchen zyden 
De sall hauen manliche voere    545 
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So draight sy eyn doichter zwaren    fol. 13  r 
Mer vluyst sy bouen offenbare 
So drait sy eynen son sonder lyegen 
Dyt zeichen en mach vch neit bedriegen 
Is de rechte borst meyrre dan de lyncke   550 
Als ich mich bess bedincken 
So drait sy vmmer eynen son 
Ir sult wissen offenbare 
Dat ionffrauwen pyne zouoiren 
Dickwyl hauen yn yrre portzen    555 
Als sy eirst vp wirt gestoert 
Want sy zo wirt ontdaen 
Als sy genoetens eirst bestaen 
Ind de portze wirt altzo wyt 
Ind altzo groiss ind zonghe gemycke    560 
Sommich wiff heifft de portze so grois 
Dat der man wail genoet 
Sonder pyne van syme lede 
Ind sy van dem yren mede 
Zom eirsten hauen de vrauwen groisse pyne   565 
Ee sy genoetens gewoen syn 
So dat dickwyl coempt geschossen 
Bloet vs der portzen intgenoten 
Warvmb dyt is verstait mich wail 
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In der portzen is eyn vel     fol. 13  v 
By der blaissen als ich hoir sprechen 
Dat velgyn wirt intzwey gestechen 
Myt des mans lede als hey genoet 
So schuyst dar vss dat bloet roedt 
So eyn wyff dan des me pleget    575 
So yr dat velgen bess ontseget 
It is hart ind wirt gesterckt wail 
Als man vyl dryfft der mynnen spyll 
Alle de loist van dem wyue 
Lyght yn dem nauell als ich schryuen   580 
Ind yn den nyeren lyght sy dem mann 
Nu myrckt ind verstaet dan 
Dat der megde oryne is clair 
Sommige zyt bloit ind wys dats wair 
Des wyffs oryne gulden roit     585 
Ind clair so heifft dat wyff noet 
Vnreyn stynckende wyue hauen hessliche orine 
Vmb dat schoiren van dem velgyne 
Da yr zouoirnen aff hoirt sprechen 
Wilch entzwey wirt gestechen    590 
De vrauwen hauen menstrua 
Ir orine pyss is als ich verstaen 
Bloitfaruich als sy plegen gedogen / vnpessich 
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Wassertich synt yn yr ougen     fol.14  r   
Ir angesicht intfengt ander varffe dan   595 
So raed ich wail eicklichem mann 
Dat hey sich van vrauwen huede 
Vroem vrauwen ind de goiden 
Konnen sich van mannen scheiden 
Ind hard wail verbeyden     600 
Bys yn menstrua aff gaen 
Ee sy slaiffens eyt bestaen 
Myt yren mannen dats wisheit 
En dedens sys neit got weiss 
Dar seulde dick vngemach aff comen   605 
Des moissen sy sich hueden als vroemen 
NU hoert ich sall vch sagen vort 
Van menstrua ander wort 
Als sy gedogen menstrua 
Alde vrauwen als ich verstaen    610 
Sy beflecken sunderlichen 
Kyndere de lyghen yn der wieghen 
Ist dat sy sy dick anschauwen 
Ouch vyndt man vnderwylen vrauwen 
Den menstrua zo mail gebricht    615 
Als vns meister ailbrecht spricht 
Anseynt sy ionghe kynder ernstlichen 
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Sy beflecken sy sicherlichen     fol. 14  v 
Want als menstrua vloyen ym wyff 
So trecken sy ouer all durch dat lyff    620 
Van bouen bys zo beneden 
Dyt sait albertus de wairheyde 
Als de vrauwen menstrua hauen 
So mach mant seyn an yren ougen 
Want dar an beflecken     625 
Zo hantz de ougen sonder letzen 
Ind ouch de lůycht darnae 
Ind darna dat kynt als ich verstae 
Als yt dat wyff ansuyt gedichte 
Wirt yt befleckt yn sym angesichte    630 
Philosophus vns vertreckt 
Dat eyn wiff de spiegele befleckt 
Suyt sy dar yn als sy gedoget 
Menstrua als man vns zuyget 
Als der spiegel is seir clair     635 
Soe steit der vleck offenbair 
In dem spiegell zo alre stont 
Want sy durch vliegen yn den grunt 
Van dem spiegell sonder waen 
Dat man sy neit en kan affgedaen    640 
Mer is der spiegel donckel ind alt 
All wirt hey befleckt menchfalt 
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Mach man wail aff doen zer kuyre    fol. 15  r 
Vmb de voilheit de ee was zouoiren 
Alden wyuen den gebricht     645 
Menstrua als man vns spricht 
Ir is dat lyff verfoilt all durch 
Bynnen mit quader humǔren vuychtgeit 
Want sy veralt synt so sere 
Dat sy menstrua neit en hauen mere    650 
Gebricht yn der natuyrlicher hytzden 
Ind synt verfoilt myrckt wail dytte 
Van menstrua als wir hoeren 
Ind arme wyuen allet zouoiren 
De van groeffer spysen leuen     655 
Glicherwis als mant vynt beschreuen 
De beflecken kynder lychtlich 
Ind spiegele anseynt sy sy enrstlich 
Menstruum is hard fenyn 
Glicherwis als sait dat latyn     660 
Der yt mit broede geiff eyme hond 
Hey seuld woeden in korter stont 
Off de yt vp eyn woirtzel leichte 
Van eyme boem als man seyde 
All weir hey groen hey seulde verduyrren   665 
Sluysse de vnbeslossen stonden 
Sluyssen weder na vraier vrkunden 
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Mer dat dede crafft van den planeten    fol. 15  v  
Glicherwis als wir de wairheit wissen 
De an desen kynderen beklyuen    670 
Dyt wonder myt yren machten 
Man vynt menchen duyren steyn 
Van vyl crachten all gemeyn 
De sy van planeten hauen ontfaen 
Man vyndt yn menchen steyn staen    675 
Van mynschen beisten ind serpenten figuren 
Als wir lesen yn der scriffturen 
Dat is cracht van den planeten all 
RAsis deit vns vort gewach 
Wie eyn wiff gefoelen mach     680 
Off sy intfangen heifft off neit en doet 
Hoert her nayrre ich machs vch vroet 
Glicherwys als man beschreuen leist 
Als eyn wiff hait geweist 
Myt eyme mann gefoelt sy darna    685 
Kelde ind vruyst sy als ich verstaen 
Ind doent yr dan de nyeren wie 
Dat en deit myn noch me 
Dan sy eyn kynt intfangen heifft 
Ist dat gheyn saet vss en gifft     690 
Off ewenich sy heifft ontfaen 
Eyn ander zeichen sult yr verstaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

Ist dat dem mann ouch syn vede   fol. 16  r 
Getzogen wirt ind getreckt mede 
Ind vast geprempt yn de portz   695 
Ind Menstrua neit en comen vort 
Als sy pleynt all yn eyn 
Ind yr wie doent de beyn 
Ind de matrite gerayde mert 
Van quader lůyst de lange důert   700 
Soe hait sy ontfaen eyn kynt 
Ist dat sy dan me myndt 
Intgenoten dan sy dede ee 
Dat is eyn zeichen myn noch me 
Dat sy eyn kynt intfangen heifft   705 
Ist dat sich ouch begeifft 
Ir varff ym angesicht ind sy ontfaet 
Eyn ander varue goid off quaet 
It is eyn zeichen dat sy hait ontfaen 
Eyn ander zeichen moicht yr verstaen  710 
Ist dat sy begert vrempde spyse 
Als dese van deser wysen 
Als nů eppelen ind nu byren 
Dat moicht yr bekennen ind leren 
Dat sy kynder hait otnfaen88

Off yr sall kurtlichen an gayn 
    715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Dit moet waarschijnlijk ‘ontfaen’ zijn. Vermoedelijk werd de ‘t’ pas later toegevoegd, echter foutief voor 
de n. 
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Groisse siecheit ind quale    fol. 16  v  
Des moicht yr gelouuen wale 
ZEichen wyl ich vort yntbynden 
Wie man mach kennen ind vndervynden  720 
Off eyn wiff soene off doichteren drait 
Auicenne eyn wyse meister sayt 
Dat yr angesicht roet moes syn 
Vp dat sy drait eyn knechtgyn 
Lycht ind geruerich sal sy wesen   725 
Ind yn der rechter syden als wir lesen 
Sal yr der bůych dryngen groiss 
Eyn ander zeichen maicht vns kondt 
Dat sagen ich vch nu zer stont 
Rasis nu myrck dyt eyn eicklich   730 
Ist dat eyn wiff hait dicke mylch 
In yren bursten dat wail verduwet is 
Des syt sycher ind gewyss 
Giest de mylch vp eyn swert 
Dat wail gefeicht is ind gekleirt   735 
Off vp eynen mǔrmeren steyn 
Blyfft de mylch wail by eyn 
So dat sy sich neit en scheidt 
Vp dem swerde noch en breydt 
Off vp den steyn so drait dat wyff   740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

Eynen son yn yrem lyue    fol. 17  r 
Desulchs wiffs vp yre orine gusse 
Ind de mylch zo samen schusse 
Eynen son drait sy dan 
Weir dat eynich wiff off man    745 
Vp des wiffs burste leichte saltz 
Ind dat saltz neit en versmoltze 
So drait dat wyff eynen sone 
LEue luyde myrckt ind hoert 
Ich sal vch beduyden vort    750 
Wie yr wissen moicht ind bekennen 
Off eyn wiff doichteren hait bynnen 
Drayt sy eyn doichter so wist vurwair 
So is sy altzyt traech ind swaer 
Ind sy is bleich yn yrem anschyn   755 
Ir bůych sal vpwart lanck syn 
Ind de lyncke syde ront 
Ir mylch sal syn als mir is kont  
Vnferdeuwich ind dar zo dunne 
Bleich als wasser als ich bekennen   760 
Der yr mylch guysse vp eyn swert 
Dat blanck weir ind wail gekleirt 
Off vp eynen steyn yt seulde scheiden 
Aso verre alst moicht ind breyden 
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Der mylch vp yre orine wilt giessen   fol. 17  v   
Dat de mylch sal bouen vp vliessen 
Hait dat wyff yn yrre rechter syden 
Eynich wie zo menchen zyden 
De mach wail eynen son dragen 
Ir syde pleit sy zo klagen    770 
Eyn doichter drait sy dan 
Noch wil ich vch doen verstaen 
Eyn zeichen dat hard sycher is 
Ipocras deit vns gewyss 
Wie man mach kennen ind verstaen   775 
Off eyn wiff kynt hait ontfaen 
Woiltu yt wissen du salt yr geuen 
Dryncken alst man vyndt beschreuen 
Eyn syroep gemacht wail 
Van reghen wasser sonder spyl   780 
Van dem hoynch soe nym 
Van dem wasser leffel drye 
Ind van hoynch eynen als ich beseyn 
Dat wasser moes lae wesen 
Den hoynch saltu menghen mit diesem  785 
Ind geuent dem wyue dryncken saen 
Als vns Ipocras deit verstaen 
Gefoelt dat wiff vmb yren naeuel saen 
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Knaygonge off drynonge als wir verstaen   fol. 18  r   
It is van ontfaen eyn zeichen     790 
Dyascondes hoirt ich sprechen 
Eyn rede der ich mit begie 
Neym eyn wiff aristologie  89

Eyne nacht yn yre portze 
 kruyt in der apteken 

Ind leisse dat lygen vort     795 
Gefoelet sy des morgens soissen smach 
In yrem mond yt weir eyn sach 
Dat sy eynen son hed ontfaen 
Vort sult yr he aff verstaen 
Dunckt sy der smach bitter wesen    800 
So drait sy eyn doichter als wir lesen 
Mer dyt is zo doen vreislich 
Want aristologie sicherlich 
Deit menstrua altzyt vort louffen 
Dat moichte dat wiff wail becouffen    805 
Myt yrem lyue ind de ouch wat 
Flůex neme ind dede dat 
In de portze zo eyncher stoynt 
Queym yr der smach yn den mondt 
Van dem kruyde wist sonder waen    810 
Dat sy eyn kynt hait ontfaen 
En gefoelt sy gheynen smach darna 
So en heit sy neit ontfaen dats wair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89 Tussen ‘aristologie’ en ‘kruyt’ heeft het origineel een extra spatie. ‘Kruyt in der apteken’ staat niet in de 
Gentse tekst, het is waarschijnlijk dan ook een toevoeging ter verduidelijking van ‘aristologie’. 
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EM sal geyn wonder vch duncken wesen   fol. 18  v  
Dat wir groisse meistere lesen    815 
Wir lesen dat yn der rechter syden 
Van dem mynschen yn allen zyden 
Me hitzden is dan yn der lyncken 
Ind dyt is eyn wonderlich dynck 
Want dat hertze is eyn fonteyn    820 
Van alre hitzden suuer ind reyn 
Ind licht zer lyncker syden gekeirt 
Nayrre vyl als man vns leyrt 
Dan zer rechter syden zwaren 
Wie dat coympt wil ich offenbaren    825   
Dat hertze hait zwey vpgedaen oren 
Zer rechter syden als wirt hoeren 
Da yt syn natuyrliche hitzde vs sendt 
Ind meyrre hytzde als ment kent 
Hoert dar zo als man eynen son sal wynnen   830 
Dan zo eynre doichter als wirt kennen 
Dar vmb als man wilt genoten 
Sal man eyn wyff neder stoissen 
Myt der rechter syden zer erden 
So sall dat kynt eyn son werden    835 
Ind du salt vpwart halden 
De lyncke syde van der moder 
So sal dat saet zer rechter syden varen 
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Ir moicht wail myrcken zwaren    fol. 19  r  
Dat wasser leufft zoe dail wart    840 
Vort sagen ich vch all sonder sparen 
Coempt van achter der norden wynt 
So wirt da gewonnen eyn starck kynt 
Der wyndt is besser kynder zo wynnen 
Dan eynich ander als wirt bekennen    845 
Wist dat ich geschreuen sach 
Dat sparina neit verfriesen en mach 
Want sy lyghen so vast by eyn 
Eicklich gefoicht tuschen des anderen beyn    
Man ind wyff als sy genoten     850 
Als sparina coempt vur den man gevlossen 
So yst yn dem wiff so saen     90

Dat gheyn loicht en mach ontfaen 
 bald 

Vns sait eyn meister fyn 
Dat wysze vrauwen vyl besser syn    855 
Dan de brůynen mit zo wesen 
Nochtant synt de brůynen als wir lesen 
Vyl besser heysser dan de wyszen 
Mer sy synt drueger verstait mich dyt 
De wyszen hauen der nassheit vyle    860 
Suss synt sy besser zo dem spyle 
Zo der luxurien dan de brůynen syn 
Ouch vynden wir beschreuen ym latyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
90 Het origineel heeft een extra spatie tussen ‘saen’ en ‘bald’. De Gentse tekst heeft als einde van deze regel 
enkel ‘saen’, het woord ‘bald’ is dan ook waarschijnlijk een toevoeging ter verduidelijking van ‘saen’. 
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Dat wyff de selden genoten     fol. 19  v  
Vyl me luyst hauen loist91

Dan de genoeten mit mannen dicke 
 moissen    865 

Vurwarz sagh ich dytte 
Eyn rede de ich lass van ypocrasse 
Wilch vrauwen de haynt yn der blaessen 
Vyl naturlicher vuychticheit     870 
Dat sy nummer kynt intfengt 
Hedden de vrauwen spaerina 
So en hedden sy neit menstrua 
Hait eyn wyff ouch spaerina ynne 
Des is wenich ind dat is důnne    875 
De sparina vp born guysse 
Ind spaerina vp dem wasser vluysse 
Der man dat dat sparina aff quam 
Wyndt vyl kyndere als ich vernam 
Mer synckt dat sparina zo grunde    880 
Hey en mach wynnen zo geynger stonden 
Ind manner de hauen de cullen kalt 
Verliesen des wynnens gewalt 
Sy en mogen geyn vrucht wynnen 
Want yr saet en hait neit ynne    885 
Van wynnen eynche natuyrlicheit 
Des verliesen sy yren arbeit 
Als heisse wyue en mogen neit 
Wynnen als man beschreuen suyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
91 ‘Loist’ is doorstreept in het origineel, waarschijnlijk omdat dit een herhaling is van het eerdere ‘luyst’ in 
het vers. 
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Want spaerina verdruycht yn bynnen   fol. 20  r  
Dar vmb en mogen sy geyn vrucht wynnen 
Sommyge wyue synt zo kalt 
Dar vmb verliesen sy des wynnens gewalt 
Want yr matrite zo kalt is 
Soe en mach sy neit des syt gewyss    895 
Bynnen behalden des mans saet 
Want yt yr mit der orinen vss gaet 
Sommygen synt zo nass ind sommigen zo druege 
Sommygen zo vedt als ich betzuyge 
Want de vuychtgeit vur den mondt    900 
In all vleissende zo alre stont 
Dyt is de wairheit vngelogen 
Der da neme vss eyns wyffs portze 
Ind macht yt nass in menstrua vort 
Ind leicht yt yn myst dat is wair    905 
Ind leist lygen vmbtrynt eyn iair 
Ind geyngh dan zo man seuld dar vynden 
Eyn groes serpent lygende wynden 
Man leist ouch de dyt doen weulde 
Dat hey wail betzouueren seulde    910 
Eynen man myt menstrua 
Dat hey dem wyue moeste volgen nae 
Mer des en wyl ich neit beschryuen 
DEs byn ich sycher bekant ind vroet 
It is noch menche vrauwe goet    915 
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De groisse pyn hait ind verdries    fol. 20  v  
Vmb dat sy menstrua en hait neit 
Ind sommygen vloyen zo sere 
Dat sys gern qwyt weren 
De menstrua gebrechen zo maele    920 
De halde sich na mynre zalen 
Neme eyn kruyt gnant astrologie 
Ind siede myt wyne die 
Ind geuen yr dryncken die 
Darna sal man ee eyt lanck     925 
Vp yren boich bynden dat kruyt 
Dat sagen ich vch all oeuer lůydt 
Also heiss als sy yt mach verdragen 
De menstrua sullen sich vertzogen 
Ind ys der portzen comen vleissen    930 
Galienus hoert ich sprechen 
Dat hey eyn konynckynne genass 
Die vssermaissen siech was 
Vmb dat yr gebrach menstrua 
Dat yr der doit was hard nae     935 
Doe intboet man meister galiene 
Ind dede yr laessen de sophene 
Dat is eyn a der92

De vnder dat hole van dem voess lycht 
 als man vns sayt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
92 In het origineel zien we hier een spatie tussen ‘a’ en ‘der’, waarschijnlijk werd daar een foutief ingevoegde 
letter weggeradeerd, het moet immers wel degelijk het woord ‘ader’ zijn. 
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Dat sall yr wysen yre natuyre     fol. 21  r 
Wirt eyn man yn der lyncker syden gedragen 
Soe sall hey yn alle synen daghen 
Wyffafftich syn yn alle syme wesen 
Hoert wat ich noch me lesen 
Dat eyn wyff mach harde waill    945 
Seuen kynder dragen zo eyme maill 
De spadoene hauen schemelheyde 
Van wyuen ind van mannen beyde 
Als eyn wyff dat saedt hait ynne 
Ind sich dan deylt als ich kennen    950 
So mois sy dragen soe eyn draicht 
Dat sich dat saet myt synre cracht 
gedeilt hait spricht dat latyn 
Van eyme heyssen coloryn 
Ind en droige sonder wanck     955 
Coympt eyn mynsche small ind lanck 
Want yn de hytzde seir waissen doet 
Van dem flumaet des byn ich vroet 
Kalt ind nass soe wirt geboren 
Eyn koirt dick mynsch als wir hoeren   960 
Want de nassheit spricht de scriffture 
Machen dick yn synre natuyren 
Want kaltheit en leist is neit 
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Langher werden yst als man saydt     fol. 21  v  
Ind van eyme heyssen maissen sanguyn   965 
Coempt eyn myddelbar mynsch spricht dat latz93

Want hytzde ind maisse is yn eme 
 

Wail getempert als ich verneme 
Van eyme bedroiffden melancolyn 
Coympt eyn kleyn mynschelgyn    970 
Vngedegen ind droyuich van synnen 
Als ich herna sall doen bekennen 
Want ich sall schriuen yn korter oeren 
Gemeynlichen alre complexien naturen 
We man an allen mynschen mach kennen   975 
De complexie de hey hait bynnen 
Off wat natuyren als man vns seit 
Um dat van der complexien zo eynre anderest 
Her na sall volgen vyl bass 
Iiet zo sagen yr nature     980 
Soe wil ich nu zo deser oeren 
Allhie sagen mit koirten worden 
Van des kyntz geboirten 
Wilche zyt naturlich vort sal comen 
Des en hait yr noch neit vernomen    985 
De philosophe doent vns verstayn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 Oorspronkelijk bedoeld als ‘latzyn’, waarschijnlijk vielen de laatste 2 letters weg door het herhaaldelijk 
bijsnijden van het handschrift. Dat hier ‘latzyn’ bedoeld was kunnen we ook afleiden uit het rijm. 
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Dat yn nůyn maynder vort sall gayn    fol. 22  r 
Dat kynt natuyrlichen werden geboren 
Off ym seuenden maynd als wirt hoiren 
Off yn den achten spricht de scriffturen   990 
Off yn den zeynden zo mencher stonden 
Ind sulche stont coympt vngewaent 
Geboren yn dem eilfften mayndt 
Ind vmmer dar boeuen neit 
Als man geschreuen 94

Nochtant sprich avecenne 
   sǔyt      995 

Her intgegen als icht kenne 
Dat hey vernam all hie zo voiren 
Eyn kynt yn den .xij. maendt geboren 
Ind eme begonten zo waissen de zende   1000 
Dat was wonder mencherhande 
Ind dat kynt bleiff wail by lyue 
Verstait noch wat ich vch schryue 
Alle beisten yn der werelt wydt 
Hauen yre rechte zyt      1005 
Ire dracht zo brengen vort 
Tzo yrre natuyrlicher gebůyrt 
Sonder der mynsche alleyne 
Dyt is zo verwonderen neit kleyne 
Sommyge vrauwen brengent kynder vort   1010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 In het origineel krijgen we hier een extra spatie tussen ‘geschreuen’ en ‘sǔyt’.  
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Im zweyden maendt als men hoert    fol. 22  v 
Mer dat gelycht eyme stuck van vleische 
Ind neit eyme mynschen als ich vereisch 
Off mylch gelich is nae dem ich weiss 
Ind dat geschuyt vrauwen vmb vyl sach   1015 
Der ich vch nu vroet wyll machen 
Want yr nature is dick verstoert 
Ind van groissen arbeit is dick geschoert 
De matrite wirt van dem arbeyde 
Dar aff coempt dick sericheide    1020 
Ind dat wissen wail quade wyff 
Als sy gefoelen yn yrem lyff 
Soe gaen sy dan wandelen 
Van eynre stat zer andere 
Dantzen ind spryngen vele     1025 
Ind synt van vngerouwem spele 
Ind wryngen mit mannen vele 
Ind plegen der natuyren spele 
Myt mannen ind genoten dicke 
Tzo genoten is vyl yr genoichde    1030 
Want sy da by wailluyste ontfaen 
Dat genoten is wail yre genoichde 
Want sy dar by genoichde ontfaen 
Intgayn de passie sonder waen 
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De sy hauen van der daet     fol. 23  r 
Da dat kynt by lyff ontfaet 
Van deser sachen de yr hoert 
So wirt de dracht dick verstoirt 
Weirt sache dat man ouch neme 
Ind men jonck bere vp guesse    1040 
Ind leist seuen dage staen syncken 
Ind geifft eynre vrauwen zo dryncken 
Druege sy eyn kynt yt seulde vergaen 
Also als vns de lytteren doent verstaen 
He aff vyndt man vyl sachen     1045 
Dan ich wyls eyn ende machen 
Want da lygent sunden ane 
Wat hulpe dat icht dede zo verstaene 
It moichten sommygen hernamails lesen 
Wilch neit goit en seuld wesen    1050 
De dar myt yn sunden seulden comen 
Ind me schaidens maichde dan vroemen 
Doch hayn ichs wat ontbonden 
Dat neman en darff vrkůnden 
Dat ichs neit en verstaen noch en weiss   1055 
Gelich als geschreuen steit 
NV wyl ich sagen vort 
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We sommyge vrauwen yn der geburt   fol. 23  v 
Me lyden dan sommigen als wir lesen 
Als sy vam kynde sullen genesen    1060 
Sommige vrauwen werden geschoirt 
Van der portzen zom fundament vort 
Soe dat de zwae gassen werden eyn 
Des lydt menche vrauwe sware wie 
Mer sy moissen hauen vngemenght    1065 
Ind bestrickt all vmbtrynt 
Als de arbeit gerecht is 
Geyt yr vp de portze syt sycher des 
Soe dat zo myrcken dan is goet 
Mer der vroeder vrauwen is wenich vroet   1070 
Dar vmb wirt mench kynt verloren 
Want sy neit en mogen werden geboren 
Noch gedeufft als wir lesen 
Soe moissen sy verloren wesen 
Ind dat klagt plinius de vroede    1075 
Ghemerlichen myt droyuigen moide    1076 
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4. Kritische editie van v. 518 – 1076 
 
Galienus sayt uns vort      fol. 12  r  (vers 19) 
altzen properlichen wort, 
we dat coympt ind wie dat sy,    520 
dat eyn mynsche is koirt ind dar by  
is dicke, eyn smal, eyn ander lanck. 
Dat wyl ich sagen sonder wanck      fol. 12  v 
wie dat coympt, als ich sach, 
dat eyn wyff me dan eyn kynt dragen mach.   525 
Want yr zovoirens hait gehoert 
van der materien, want dat is eyn lydt, 
natuyrlich an de vrauwe gesat, 
dat boven is all aderachtich 
ind under yst all vleischachtich,    530 
ind ouch van en bynnen so yst enge. 
Alsoe bevyndt man dese dynge. 
Ind boeven geyt yt by den maghen 
seven kemergen als ich uch sagen, 
synt de materie yntbynnen:     535 
dry yn der rechter syden, als wirt bekennen, 
dry yn der lyncker syden ind mydtzen eyn. 
Alexandre spricht alleyn 
dat man yn der rechter syde kneichte drait. 
Van der lyncker syden hey ouch saidt,   540 
dat men maitgen drait dar ynne, 
in mydden spaedoene, als ich bekennen. 
Draigt eyn wyff yn der rechter syden 
eynighe doichter zo eynchen zyden, 
de sall haven manliche voere.    545 
So draight sy eyn doichter95

Mer vluyst sy boven offenbare, 
 zwaren.     fol. 13  r 

so drait sy eynen son96

Dyt zeichen en mach uch neit bedriegen: 
 sonder lyegen. 

is de rechte borst meyrre dan de lyncke,   550 
als ich mich bess bedincken, 
so drait sy ummer eynen son. 
Ir sult wissen offenbare, 
dat ionffrauwen pyne zovoiren 
dickwyl haven yn yrre portzen,    555 
als sy eirst up wirt gestoert. 
Want sy zo wirt ontdaen, 
als sy genoetens eirst bestaen, 
ind de portze wirt altzo wyt 
[met des mans lede t’enegher tijt, 
alst te groet es ende al te dicke]97

ind altzo groiss ind zonghe gemycke.   560 
 

                                                 
95 De Gentse tekst (vanaf nu: G.) heeft hier ‘sone’  (v. 1445). 
96 G. heeft hier ‘dochter’  (v. 1447). 
97 Deze twee verzen (1470-1471) uit G. ontbreken in de Ripuarische tekst. 
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Sommich wiff heifft de portze so grois 
dat der man wail genoet 
sonder pyne van syme lede, 
ind sy van dem yren mede. 
Zom eirsten haven de vrauwen groisse pyne   565 
ee sy genoetens gewoen syn, 
so dat dickwyl coempt geschossen 
bloet us der portzen intgenoten. 
Warumb dyt is verstait mich wail: 
in der portzen is eyn vel,     570 fol. 13  v 
by der blaissen, als ich hoir sprechen. 
Dat velgyn wirt intzwey gestechen 
myt des mans lede als hey genoet.98

So schuyst dar uss dat bloet roedt. 
 

So eyn wyff dan des me pleget    575 
so yr dat velgen bess ontseget. 
It is hart ind wirt gesterckt wail 
als man vyl dryfft der mynnen spyll. 
Alle de loist van dem wyve 
lyght yn dem navell als ich schryven ,   580 
ind yn den nyeren lyght sy dem mann. 
Nu myrckt ind verstaet dan 
dat der megde oryne is clair, 
sommige zyt bloit ind wys, dats wair. 
Des wyffs oryne gulden roit     585 
ind clair, so heifft dat wyff noet. 
[van minnen; sij behoeft hier jeghen 
der minnen spel te pleghen.]99

Unreyn stynckende wyve haven hessliche orine 
 

umb dat schoiren van dem velgyne, 
da yr zovoirnen aff hoirt sprechen, 
wilch entzwey wirt gestechen.    590 
De vrauwen haven menstrua, 
ir orine pyss is, als ich verstaen, 
bloitfarvich als sy plegen gedogen / unpessich. 
Wassertich synt yn yr ougen,      fol.14  r   
ir angesicht intfengt ander varffe dan.   595 
So raed ich wail eicklichem mann, 
dat hey sich van vrauwen huede. 
Vroem vrauwen ind de goiden 
konnen sich van mannen scheiden 
ind hard wail verbeyden     600 
bys yn menstrua aff gaen, 
ee sy slaiffens eyt bestaen 
myt yren mannen, dats wisheit. 
En dedens sys neit got weiss, 
dar seulde dick ungemach aff comen .   605 
 
                                                 
98 Dit vers is toegevoegd tegenover de tekst van G.. 
99 Deze twee verzen (1498-1499) uit G. ontbreken in de Ripuarische tekst. 
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Des moissen sy sich hueden als vroemen.100

 
 

Nu hoert ich sall uch sagen vort 
van menstrua ander wort. 
Als sy gedogen menstrua, 
alde vrauwen, als ich verstaen,    610 
sy beflecken sunderlichen 
kyndere de lyghen yn der wieghen, 
ist dat sy sy dick anschauwen. 
Ouch vyndt man underwylen vrauwen 
den menstrua zo mail gebricht,    615 
als uns meister ailbrecht spricht. 
Anseynt sy ionghe kynder ernstlichen, 
sy beflecken sy sicherlichen. 
[die kinder, die daer sijn, 
dat es die wijsheit fijn.]101

Want als menstrua vloyen ym wyff, 
      fol. 14  v 

so trecken sy over all durch dat lyff,    620 
van boven bys zo beneden, 
dyt sait albertus de wairheyde. 
Als de vrauwen menstrua haven, 
so mach mant seyn an yren ougen. 
Want dar an beflecken     625 
zo hantz de ougen sonder letzen, 
ind ouch de lůycht darnae, 
ind darna dat kynt als ich verstae. 
Als yt dat wyff ansuyt gedichte, 
wirt yt befleckt yn sym angesichte.    630 
[Hare rugghe doet hem, des gheloeft, 
in die purgacie wee ende haer hoeft.]102

Philosophus uns vertreckt, 
 

dat eyn wiff de spiegele befleckt 
suyt sy dar yn als sy gedoget 
menstrua, als man uns zuyget. 
Als der spiegel is seir clair,     635 
soe steit der vleck offenbair 
in dem spiegell zo alre stont. 
Want sy durch vliegen yn den grunt 
van dem spiegell sonder waen, 
dat man sy neit en kan affgedaen.    640 
Mer is der spiegel donckel ind alt, 
all wirt hey befleckt menchfalt, 
mach man wail aff doen zer kuyre,     fol. 15  r 
umb de voilheit de ee was zovoiren. 
Alden wyven den gebricht     645 
menstrua, als man uns spricht, 
ir is dat lyff verfoilt all durch 
                                                 
100 Dit vers is toegevoegd tegenover de tekst van G.. 
101 Deze twee verzen (1536-1537) uit G. ontbreken in de Ripuarische tekst. 
102 Deze twee verzen (1550-1551) uit G. ontbreken in de Ripuarische tekst. 
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bynnen mit quader humǔren vuychtgeit. 
Want sy veralt synt so sere 
dat sy menstrua neit en haven mere.    650 
Gebricht yn der natuyrlicher hytzden 
ind synt verfoilt, myrckt wail dytte, 
van menstrua, als wir hoeren. 
Ind arme wyven allet zovoiren 
de van groeffer spysen leven,     655 
glicherwis als mant vynt beschreven, 
[in dat latijn sekerlike,]103

de beflecken kynder lychtlich, 
 

ind spiegele anseynt sy sy enrstlich.104

Menstruum is hard fenyn, 
 

glicherwis als sait dat latyn.     660 
Der yt mit broede geiff eyme hond, 
hey seuld woeden in korter stont. 
Off de yt up eyn woirtzel leichte 
van eyme boem, als man seyde, 
all weir hey groen hey seulde verduyrren.   665 
Sluysse de unbeslossen stonden, 
sluyssen weder na vraier urkunden. 
Mer dat dede crafft van den planeten ,    fol. 15  v  
glicherwis als wir de wairheit wissen, 
de an desen kynderen beklyven    670 
dyt wonder myt yren machten. 
Man vynt menchen duyren steyn 
van vyl crachten all gemeyn, 
de sy van planeten haven ontfaen. 
Man vyndt yn menchen steyn staen    675 
van mynschen beisten ind serpenten figuren, 
als wir lesen yn der scriffturen, 
dat is cracht van den planeten all. 
 
Rasis deit uns vort gewach 
wie eyn wiff gefoelen mach     680 
off sy intfangen heifft off neit en doet. 
Hoert her nayrre, ich machs uch vroet, 
glicherwys als man beschreven leist. 
Als eyn wiff hait geweist 
myt eyme mann, gefoelt sy darna    685 
kelde ind vruyst sy, als ich verstaen, 
ind doent yr dan de nyeren105

dat en deit myn noch me 
 wie, 

dan sy eyn kynt intfangen heifft. 
Ist dat gheyn saet uss en gifft,    690 
off ewenich, sy heifft ontfaen. 
Eyn ander zeichen sult yr verstaen: 
                                                 
103 Dit vers (1578) uit G. ontbreekt in de Ripuarische tekst. 
104 Dit vers is toegevoegd tegenover G. 
105 G. heeft hier ‘humoren’ in plaats van ‘nyeren’ (zie ook aantekeningen). 
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ist dat dem mann ouch syn vede     fol. 16  r 
getzogen wirt ind getreckt mede, 
ind vast geprempt yn de portz,    695 
ind menstrua neit en comen vort. 
Als sy pleynt all yn eyn, 
ind yr wie doent de beyn, 
ind de matrite gerayde mert 
van quader lůyst de lange důert,    700 
soe hait sy ontfaen eyn kynt. 
Ist dat sy dan me myndt 
intgenoten dan sy dede ee, 
dat is eyn zeichen myn noch me 
dat sy eyn kynt intfangen heifft.    705 
Ist dat sich ouch begeifft 
ir varff ym angesicht, ind sy ontfaet 
eyn ander varve goid off quaet, 
it is eyn zeichen dat sy hait ontfaen. 
Eyn ander zeichen moicht yr verstaen:   710 
ist dat sy begert vrempde spyse, 
als dese van deser wysen, 
als nů eppelen ind nu byren, 
dat moicht yr bekennen ind leren 
dat sy kynder hait ontfaen106

Off yr sall kurtlichen an gayn 
.     715 

groisse siecheit ind quale,      fol. 16  v  
des moicht yr gelowen wale.107

 
 

Zeichen wyl ich vort yntbynden, 
wie man mach kennen ind undervynden   720 
off eyn wiff soene off doichteren drait. 
Avicenne, eyn wyse meister, sayt 
dat yr angesicht roet moes syn 
up dat sy drait eyn knechtgyn. 
Lycht ind geruerich sal sy wesen    725 
ind yn der rechter syden, als wir lesen, 
sal yr der bůych dryngen groiss. 
Eyn ander zeichen maicht uns kondt, 
dat sagen ich uch nu zer stont,108

Rasis, nu myrck dyt eyn eicklich:    730 
 

ist dat eyn wiff hait dicke mylch 
in yren bursten dat wail verduwet is, 
des syt sycher ind gewyss. 
Giest de mylch up eyn swert 
dat wail gefeicht is ind gekleirt,    735 
off up eynen mǔrmeren steyn. 
Blyfft de mylch wail by eyn, 
so dat sy sich neit en scheidt 
                                                 
106 In het origineel staat er ‘otnfaen’.  
107 Dit vers is toegevoegd tegenover de tekst van G. 
108 Dit vers is toegevoegd tegenover de tekst van G. 
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up dem swerde noch en breydt, 
off up den steyn, so drait dat wyff    740 
eynen son yn yrem lyve.      fol. 17  r 
Desulchs wiffs up yre orine gusse 
ind de mylch zo samen schusse, 
eynen son drait sy dan. 
Weir dat eynich wiff off man     745 
up des wiffs burste leichte saltz 
ind dat saltz neit en versmoltze, 
so drait dat wyff eynen sone. 
 
Leve luyde myrckt ind hoert, 
ich sal uch beduyden vort     750 
wie yr wissen moicht ind bekennen 
off eyn wiff doichteren hait bynnen. 
Drayt sy eyn doichter, so wist vurwair, 
so is sy altzyt traech ind swaer, 
ind sy is bleich yn yrem anschyn.    755 
Ir bůych sal upwart lanck syn 
ind de lyncke syde ront. 
Ir mylch sal syn, als mir is kont,  
unferdeuwich ind dar zo dunne, 
bleich als wasser, als ich bekennen.    760 
Der yr mylch guysse up eyn swert,  
dat blanck weir ind wail gekleirt, 
off up eynen steyn, yt seulde scheiden 
aso verre alst moicht ind breyden. 
Der mylch up yre orine wilt giessen,    765 fol. 17  v   
dat de mylch sal boven up vliessen. 
Hait dat wyff yn yrre rechter syden 
eynich wie zo menchen zyden, 
de mach wail eynen son dragen. 
Ir syde pleit sy zo klagen,     770 
eyn doichter drait sy dan. 
Noch wil ich uch doen verstaen, 
eyn zeichen dat hard sycher is. 
Ipocras deit uns gewyss 
wie man mach kennen ind verstaen    775 
off eyn wiff kynt hait ontfaen. 
Woiltu yt wissen du salt yr geven 
dryncken, alst man vyndt beschreven, 
eyn syroep gemacht wail 
van reghen wasser sonder spyl,    780 
van dem hoynch; soe nym 
van dem wasser leffel drye, 
ind van hoynch eynen, als ich beseyn. 
Dat wasser moes lae wesen, 
den hoynch saltu menghen mit diesem,   785 
ind gevent dem wyve dryncken saen. 
Als uns Ipocras deit verstaen. 
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Gefoelt dat wiff umb yren naevel saen 
knaygonge off drynonge, als wir verstaen,    fol. 18  r   
it is van ontfaen eyn zeichen.     790 
Dyascondes hoirt ich sprechen 
eyn rede, der ich mit begie. 
Neym eyn wiff aristologie109 kruyt in der apteken110

eyne nacht yn yre portze, 
 

ind leisse dat lygen vort.     795 
Gefoelet sy des morgens soissen smach 
in yrem mond, yt weir eyn sach 
dat sy eynen son hed ontfaen. 
Vort sult yr he aff verstaen, 
dunckt sy der smach bitter wesen,    800 
so drait sy eyn doichter, als wir lesen. 
Mer dyt is zo doen vreislich, 
want aristologie sicherlich 
deit menstrua altzyt vort louffen, 
dat moichte dat wiff wail becouffen    805 
myt yrem lyve; ind de ouch wat 
flůex neme ind dede dat 
in de portze, zo eyncher stoynt 
queym yr der smach yn den mondt 
van dem kruyde, wist sonder waen    810 
dat sy eyn kynt hait ontfaen. 
En gefoelt sy gheynen smach darna, 
so en heit sy neit ontfaen, dats wair. 
[Oec es in allen tiden wee.]111

 
 

Em sal geyn wonder uch duncken wesen    fol. 18  v  
dat wir groisse meistere lesen.    815 
Wir lesen dat yn der rechter syden 
van dem mynschen yn allen zyden, 
me hitzden is dan yn der lyncken; 
Ind dyt is eyn wonderlich dynck. 
Want dat hertze is eyn fonteyn    820 
van alre hitzden suver ind reyn, 
ind licht zer lyncker syden gekeirt 
nayrre vyl, als man uns leyrt, 
dan zer rechter syden zwaren. 
Wie dat coympt wil ich offenbaren.    825   
Dat hertze hait zwey upgedaen oren 
zer rechter syden, als wirt hoeren, 
da yt syn natuyrliche hitzde us sendt. 
Ind meyrre hytzde, als ment kent, 
hoert dar zo als man eynen son sal wynnen   830 
dan zo eynre doichter, als wirt kennen. 
Dar umb als man wilt genoten, 
                                                 
109 In het origineel is er een extra spatie tussen ‘aristologie’ en ‘kruyt’. 
110 ‘Kruyt in der apteken’ is een toevoeging tegenover G., waarschijnlijk ter verduidelijking van ‘aristologie’. 
111 Dit vers (1229) uit G. ontbreekt in de Ripuarische tekst. 
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sal man eyn wyff neder stoissen 
myt der rechter syden zer erden, 
so sall dat kynt eyn son werden.    835 
Ind du salt upwart halden 
de lyncke syde van der moder, 
so sal dat saet zer rechter syden varen. 
Ir moicht wail myrcken zwaren     fol. 19  r  
dat wasser leufft zoe dail wart.    840 
Vort sagen ich uch all sonder sparen: 
coempt van achter der norden wynt, 
so wirt da gewonnen eyn starck kynt. 
Der wyndt is besser kynder zo wynnen 
dan eynich ander, als wirt bekennen.    845 
Wist dat ich geschreven sach 
dat sparina neit verfriesen en mach. 
Want sy lyghen so vast by eyn, 
eicklich gefoicht tuschen des anderen beyn,    
man ind wyff als sy genoten.     850 
Als sparina coempt vur den man gevlossen, 
so yst yn dem wiff so saen112

dat gheyn loicht en mach ontfaen. 
,    

Uns sait eyn meister fyn, 
dat wysze vrauwen vyl besser syn    855 
dan de brůynen mit zo wesen. 
Nochtant synt de brůynen, als wir lesen, 
vyl besser heysser dan de wyszen, 
mer sy synt drueger verstait mich dyt. 
De wyszen haven der nassheit vyle,    860 
suss synt sy besser zo dem spyle, 
zo der luxurien dan de brůynen syn. 
Ouch vynden wir beschreven ym latyn, 
dat wyff de selden genoten      fol. 19  v  
vyl me luyst haven 113

dan de genoeten mit mannen dicke. 
 moissen    865 

Vurwarz sagh ich dytte: 
eyn rede de ich lass van ypocrasse, 
wilch vrauwen de haynt yn der blaessen 
vyl naturlicher vuychticheit     870 
dat sy nummer kynt intfengt. 
[In die ystorie van den dieren 
Hoerdic Aristotules visieren 
Dat wive van .xl. jaren 
selden kinder ontfaen entwaren.]114

Hedden de vrauwen spaerina, 
 

so en hedden sy neit menstrua. 

                                                 
112 In het origineel voegt de kopiist hier na het woordje ‘saen’ ook nog ‘bald’ toe, na een extra spatie; dit is 
ter vertaling. 
113 In het origineel staat hier tussenin opnieuw nog eens het woordje ‘loist’, het is echter doorstreept wat erop 
wijst dat het een foute herhaling was en dus onnodig voor de tekst.  
114 Deze verzen (1295-1298) uit G. ontbreken in de Ripuarische tekst. 
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Hait eyn wyff ouch spaerina ynne, 
des is wenich ind dat is důnne.    875 
De sparina up born guysse 
ind spaerina up dem wasser vluysse, 
der man dat dat sparina aff quam 
wyndt vyl kyndere, als ich vernam. 
Mer synckt dat sparina zo grunde,    880 
hey en mach wynnen zo geynger stonden. 
Ind manner de haven de cullen kalt, 
verliesen des wynnens gewalt. 
Sy en mogen geyn vrucht wynnen, 
want yr saet en hait neit ynne     885 
van wynnen eynche natuyrlicheit, 
des verliesen sy yren arbeit. 
Als heisse wyve en mogen neit 
wynnen, als man beschreven suyt, 
want spaerina verdruycht yn bynnen,   890 fol. 20  r  
dar umb en mogen sy geyn vrucht wynnen. 
Sommyge wyve synt zo kalt, 
dar umb verliesen sy des wynnens gewalt. 
Want yr matrite zo kalt is, 
soe en mach sy neit, des syt gewyss,    895 
bynnen behalden des mans saet, 
want yt yr mit der orinen uss gaet. 
Sommygen synt zo nass ind sommigen zo druege, 
sommygen zo vedt, als ich betzuyge. 
Want de vuychtgeit vur den mondt    900 
in all vleissende zo alre stont. 
Dyt is de wairheit ungelogen: 
der da neme uss eyns wyffs portze 
ind macht yt nass in menstrua vort, 
ind leicht yt yn myst, dat is wair,    905 
ind leist lygen umbtrynt eyn iair, 
ind geyngh dan zo, man seuld dar vynden 
eyn groes serpent lygende wynden. 
Man leist ouch de dyt doen weulde, 
dat hey wail betzouveren seulde    910 
eynen man myt menstrua, 
dat hey dem wyve moeste volgen nae. 
Mer des en wyl ich neit beschryven. 
 
Des byn ich sycher bekant ind vroet, 
it is noch menche vrauwe goet    915 
de groisse pyn hait ind verdries,     fol. 20  v  
umb dat sy menstrua en hait neit. 
Ind sommygen vloyen zo sere 
dat sys gern qwyt weren. 
De menstrua gebrechen zo maele,    920 
de halde sich na mynre zalen: 
neme eyn kruyt gnant astrologie 
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ind siede myt wyne die, 
ind geven yr dryncken die. 
Darna sal man ee eyt lanck     925 
up yren boich bynden dat kruyt, 
dat sagen ich uch all oever lůydt, 
also heiss als sy yt mach verdragen. 
De menstrua sullen sich vertzogen 
ind ys der portzen comen vleissen.    930 
Galienus hoert ich sprechen 
dat hey eyn konynckynne genass, 
die ussermaissen siech was 
umb dat yr gebrach menstrua, 
dat yr der doit was hard nae.     935 
Doe intboet man meister galiene 
ind dede yr laessen de sophene. 
Dat is eyn ader115

de under dat hole van dem voess lycht. 
, als man uns sayt, 

Dat sall yr wysen yre natuyre.    940 fol. 21  r 
Wirt eyn man yn der lyncker syden gedraghen, 
soe sall hey yn alle synen daghen 
wyffafftich syn yn alle syme wesen. 
Hoert wat ich noch me lesen. 
Dat eyn wyff mach harde waill    945 
seven kynder dragen zo eyme maill. 
De spadoene haven schemelheyde 
van wyven ind van mannen beyde. 
Als eyn wyff dat saedt hait ynne 
ind sich dan deylt, als ich kennen,    950 
so mois sy dragen soe eyn draicht 
dat sich dat saet myt synre cracht 
gedeilt hait, spricht dat latyn. 
Van eyme heyssen coloryn 
ind en droige, sonder wanck,     955 
coympt eyn mynsche small ind lanck, 
want yn de hytzde seir waissen doet. 
Van dem flumaet, des byn ich vroet, 
kalt ind nass, soe wirt geboren 
eyn koirt dick mynsch, als wir hoeren.   960 
Want de nassheit, spricht de scriffture, 
machen dick yn synre natuyren. 
Want kaltheit en leist is neit 
langher werden, yst als man saydt.     fol. 21  v  
Ind van eyme heyssen maissen sanguyn,   965 
coempt eyn myddelbar mynsch, spricht dat latzyn116

                                                 
115 In het origineel is er een spatie tussen ‘a’ en ‘der’, waarschijnlijk is daar een foutief ingevoegde letter 
weggeradeerd. 

. 

116 In het origineel vinden we enkel ‘latz’. We mogen er echter van uit gaan dat hier wel degelijk ‘latzyn’ 
moet staan, onder andere omwille van het rijm. Het zou goed kunnen dat de tekst in de loop der tijd enkele 
keren werd bijgesneden wanneer hij opnieuw werd ingebonden, en er daarbij sommige letters van lange 
zinnen eveneens verloren gingen. 
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Want hytzde ind maisse is yn eme 
wail getempert, als ich verneme. 
Van eyme bedroiffden melancolyn, 
coympt eyn kleyn mynschelgyn,    970 
ungedegen ind droyvich van synnen, 
als ich herna sall doen bekennen. 
Want ich sall schriven yn korter oeren 
gemeynlichen alre complexien naturen. 
We man an allen mynschen mach kennen   975 
de complexie de hey hait bynnen, 
off wat natuyren, als man uns seit. 
 
Um dat van der complexien zo eynre anderest 
her na sall volgen vyl bass 
iiet zo sagen yr nature,     980 
soe wil ich nu zo deser oeren 
allhie sagen mit koirten worden, 
van des kyntz geboirten. 
Wilche zyt naturlich vort sal comen, 
des en hait yr noch neit vernomen.    985 
De philosophe doent uns verstayn 
dat yn nůyn maynder vort sall gayn     fol. 22  r 
dat kynt natuyrlichen werden geboren, 
off ym sevenden maynd, als wirt hoiren, 
off yn den achten, spricht de scriffturen,   990 
off yn den zeynden, zo mencher stonden, 
ind sulche stont coympt ungewaent 
geboren yn dem eilfften mayndt 
ind ummer dar boeven neit, 
als man geschreven117

Nochtant sprich avecenne 
sǔyt.     995 

her intgegen, als icht kenne, 
dat hey vernam all hie zo voiren 
eyn kynt yn den .xij.118

Ind eme begonten zo waissen de zende,   1000 
 maendt geboren. 

dat was wonder mencherhande. 
Ind dat kynt bleiff wail by lyve. 
Verstait noch wat ich uch schryve: 
alle beisten yn der werelt wydt 
haven yre rechte zyt,      1005 
ire dracht zo brengen vort 
tzo yrre natuyrlicher gebůyrt, 
sonder der mynsche alleyne. 
Dyt is zo verwonderen neit kleyne. 
Sommyge vrauwen brengent kynder vort   1010 
im zweyden maendt, als men hoert.     fol. 22  v 
Mer dat gelycht eyme stuck van vleische, 
ind neit eyme mynschen, als ich vereisch. 
                                                 
117 In het origineel is er tussen ‘geschreven’ en ‘sŭyt’ een extra spatie te vinden.  
118 G. heeft hier ‘.xiiij.’ (zie ook aantekeningen). 
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Off mylch gelich is nae dem ich weiss, 
ind dat geschuyt vrauwen umb vyl sach,   1015 
der ich uch nu vroet wyll machen. 
Want yr nature is dick verstoert 
ind van groissen arbeit is dick geschoert 
de matrite wirt van dem arbeyde. 
Dar aff coempt dick sericheide    1020 
ind dat wissen wail quade wyff. 
Als sy gefoelen yn yrem lyff 
soe gaen sy dan wandelen 
van eynre stat zer andere, 
dantzen ind spryngen vele     1025 
ind synt van ungerouwem spele, 
ind wryngen mit mannen vele, 
ind plegen der natuyren spele 
myt mannen, ind genoten dicke. 
Tzo genoten is vyl yr genoichde    1030 
want sy da by wailluyste ontfaen. 
Dat genoten is wail yre genoichde 
want sy dar by genoichde ontfaen,119

intgayn de passie sonder waen, 
 

de sy haven van der daet,     1035 fol. 23  r 
da dat kynt by lyff ontfaet. 
Van deser sachen de yr hoert, 
so wirt de dracht dick verstoirt. 
Weirt sache dat man ouch neme 
ind men jonck bere up guesse,    1040 
ind leist seven dage staen syncken, 
ind geifft eynre vrauwen zo dryncken; 
druege sy eyn kynt yt seulde vergaen, 
also als uns de lytteren doent verstaen. 
He aff vyndt man vyl sachen,     1045 
dan ich wyls eyn ende machen, 
want da lygent sunden ane. 
Wat hulpe dat icht dede zo verstaene, 
it moichten sommygen hernamails lesen, 
wilch neit goit en seuld wesen    1050 
de dar myt yn sunden seulden comen 
ind me schaidens maichde dan vroemen. 
Doch hayn ichs wat ontbonden 
dat neman en darff urkůnden, 
dat ichs neit en verstaen noch en weiss,   1055 
gelich als geschreven steit.120

 
 

Nu wyl ich sagen vort 
we sommyge vrauwen yn der geburt     fol. 23  v 
me lyden dan sommigen, als wir lesen, 
                                                 
119 Verzen 1032 en 1033 zijn een bijna letterlijke herhaling van verzen 1030 en 1031, we vinden 1032-1033 
ook niet terug in G. Ze zijn dan ook te zien als een foutieve herneming van de kopiist. 
120 Dit vers is toegevoegd tegenover de tekst van G. 
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als sy vam kynde sullen genesen.    1060 
Sommige vrauwen werden geschoirt 
van der portzen zom fundament vort, 
soe dat de zwae gassen werden eyn. 
Des lydt menche vrauwe sware wie, 
mer sy moissen haven ungemenght    1065 
ind bestrickt all umbtrynt. 
Als de arbeit gerecht is 
geyt yr up de portze, syt sycher des, 
soe dat zo myrcken dan is goet. 
Mer der vroeder vrauwen is wenich vroet,   1070 
dar umb wirt mench kynt verloren. 
Want sy neit en mogen werden geboren 
noch gedeufft, als wir lesen, 
soe moissen sy verloren wesen. 
Ind dat klagt plinius de vroede,    1075 
ghemerlichen myt droyvigen moide.    1076 
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5. Aantekeningen bij de editie 
 
518. Galienus (G.: Galienus) 

Hier geeft de auteur één van zijn bronnen aan, namelijk Claudius Galenus (129-±199 na 
C.). Hij was een Romeins arts die voor lange tijd erg belangrijk bleef in de geschiedenis 
van de Westerse geneeskunde. Zijn geneeskundig systeem domineerde de geneeskunde 
immers voor bijna 1500 jaar. Centraal in zijn ziekteleer stond de theorie van de vier 
humoren.121

 
 

 sayt  (G.: seit): zegt, vertelt      (sagen) 
 
519. altzen  (G.: alte): zeer       (alte) 
 properlichen (G.: properliker): juist, nauwkeurig               (properlijc) 
 
520. we en wie (G.: hoe): hoe       (wie) 

Het Middelnederlands woordenboek geeft aan dat ‘we’ een meer oostelijke vorm is van 
‘wie’. 

  
522. smal  (G.: smal): smal, niet breed     (smal) 
 
523. sonder wanck (G.: eer iet lanc): zonder twijfel, zonder onzekerheid  (wanc) 

In G. staat er hier ‘eer iet lanc’, dit komt in feite van: ‘eer dat het iet lanc es’ en betekent: 
‘weldra, spoedig’. Hier is er dus toch een klein betekenisverschil met de Ripuarische tekst, 
waarin de auteur iets wil zeggen ‘zonder twijfel’. 
 

525. me  (G.: meer): meer      (meer) 
 
527. materien (G.: matrice): baarmoeder     (matrice) 
 De kopiist van de Ripuarische tekst begrijpt duidelijk niet goed het woord ‘matrice’. 

Waarschijnlijk koos hij daarom het neutrale ‘materie’ maar hij bedoelt wel degelijk  
‘baarmoeder’. Verder in de tekst zal hij ook nog gebruik maken van de vorm ‘matrite’.  

 
 lydt  (G.: let): lid       (lit) 
 
528. gesat  (G.: gheset): gezet, geplaatst     (setten) 
v. 528  ‘door de natuur aan (in) de vrouw geplaatst.’ 
 
531. ouch  (G.: oec): ook, eveneens     (ooc) 
 enge  (G.: inghe): eng, nauw      (enge) 
 
534. kemergen (G.: hole): kamertjes, vertrekjes                                        (camere)
 In het Middelnederlands woordenboek is het woord ‘kemergen’ niet terug te vinden, het is 

dan ook een vrij oostelijk gekleurd woord. We kunnen het woord echter ontleden: -gen is 
net als het Middelnederlandse –kijn de uitgang van een verkleinwoord. Dit komt ook 
verderop in de aantekeningen voor, namelijk in vers 541. Het Middelnederlands 
woordenboek geeft daar  
‘meitkijn’ op als equivalent voor het Ripuarische ‘maitgen’, en beide worden vertaald als 
‘meisje’. Zowel –kijn als –gen zijn dus uitgangen die een verkleinvorm aanduiden. Ook 
hier: ‘kemer’ vinden we in het Middelnederlands woordenboek onder het item ‘camere’. 
Zo komen we dus tot ‘kamertjes’. 
 

536. dry  (G.: .iij.): drie       (drie) 
                                                 
121 Hornblower, S. en Spawforth, A., The Oxford classical dictionary, derde ed.. Oxford: Clarendon Press, 
1996, p. 621. 



 132 

bekennen (G.: kinnen): weten      (kennen) 
 

537.  mydtzen (G.: in die middelt): in het midden    (midden) 
 
538. Alexandre (G.: Alexander) 

Opnieuw verwijst de auteur hier naar een bron voor zijn werk. Ondanks het ontbreken van 
een verduidelijking over welke Alexander het hier gaat, is het vrij zeker dat hij het heeft 
over Alexander Philalethes. Hij was een medicus die leefde rond de tijd van keizer 
Augustus. Een belangrijk werk van hem was de ‘Gynaecia’. Daarin stelt hij onder andere 
dat men geen vreemde ziektes moet toewijzen aan vrouwen, wat toen wel nog vaak 
gebeurde. Net zoals Herophilus en Aristoteles geloofde hij ook dat het mannelijke zaad zijn 
oorsprong had in het bloed.122

 
 

539.  kneichte (G.: knapelen): jongentjes     (cnecht) 
  drait  (G.: draecht): draagt      (dragen) 
 
541. maitgen (G.: wijf): meisjes      (meitkijn) 
 
542. spaedoene (G.: spadonie): hermafrodieten     (spadoen) 
 
544. zyden  (G.: tide): tijd, moment      (tide) 
 
545. de  (G.: die): die (betrekkelijk voornaamwoord)   (de) 

voere  (G.: voere): wijze van doen, gedrag, houding   (voere) 
 

Na vers 545 verspringt de Ripuarische tekst in vergelijking met de Gentse. De Ripuarische 
tekst gaat dan over tot informatie die we in G. pas vanaf vers 1445 vinden. Een sprong van 
meer dan 800 verzen dus. Deze verspringing heeft ook nogal zware gevolgen voor het 
begrip van de tekst. Het is immers moeilijk om de omschakeling te maken omdat er midden 
in een uitleg wordt overgegaan op een ander deel. 

 
546. zwaren  (G.: entwaren): in waarheid, voorwaar    (twaren) 
 
547. mer  (G.: maer): maar      (maer) 

vluyst  (G.: vlietet): stroomt, vloeit     (vlieten) 
 offenbare (G.: openbaren): zonder twijfel     (openbare) 

Dit vers is enkel te begrijpen in de context van de Gentse tekst. Zoals hiervoor aangegeven 
verspringt de Ripuarische versie na vers 545 plots naar een heel ander deel van G., 
namelijk wat daar vanaf vers 1445 komt. Om dit vers 547 in de Ripuarische tekst te 
begrijpen, grijpen we dan ook best terug naar de Gentse versie. Daar zien we dat de auteur 
het heeft over een experiment om het geslacht van je ongeboren kind te kennen. Een vrouw 
kan dan naar een bron gaan en er drie druppels melk of bloed van haar in gieten. Als deze 
druppels blijven drijven krijgt zij een dochter. Als de druppels zinken een zoon.Verzen 
547-548 in de Ripuarische tekst zijn dus in vertaling: ‘maar vloeien/drijven zij zonder 
twijfel, dan zal zij een zoon dragen, zonder liegen’. We merken hier dus ook op dat de 
Ripuarische versie de geslachten omwisselt tegenover de Gentse tekst. Als de druppels 
drijven wil dit in G. immers zeggen dat ze een dochter draagt. 

 
549. zeichen  (G.: teeken): teken, aanwijzing     (teeken) 
 
550. meyrre  (G.: mere): groter      (mere) 
 
                                                 
122 Hornblower, S. en Spawforth, A., The Oxford classical dictionary, derde ed. Oxford: Clarendon Press, 
1996, p. 61. 
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552. Na vers 552 in de Ripuarische tekst, komt er in het Gentse handschrift een lyrisch 
intermezzo. Het intermezzo loopt in G. van vers 1452 tot en met 1458. Deze verzen geven 
de klacht van de auteur weer: hij is in ongenade gevallen bij de vrouw van wie hij zoveel 
houdt, maar desondanks blijft hij toch voor altijd van haar houden.  
Ik wil hier reeds aangeven dat alle lyrische intermezzo’s die verder in deze aantekeningen  
worden aangegeven, eigen zijn aan het Gentse handschrift, en het dus telkens gaat om 
toevoegingen die niet voorkomen in de Ripuarische tekst. Voor meer informatie in verband 
met de toevoegingen en weglatingen in de Ripuarische versie tegenover de Gentse, verwijs 
ik graag naar het hoofdstuk V. 
 
Na dat lyrische intermezzo dan, komen er in het Gentse handschrift nog eens vier verzen 
die we niet in de Ripuarische tekst vinden, namelijk v.1459-1462 in G.:   

 Te rechte soude ic voert ontbinden 
 van anderen saken, die wi vinden, 
 wel metter rechter waerheit, 
 alsoe alst in dlatijn geschreven steit. 
 Deze weglating heeft echter geen drastische gevolgen voor de begrijpelijkheid van de tekst. 
 
554. zovoiren (G.: zwaer): vooral, bovenal     (tevoren) 
 Het Ripuarische woord ‘zovoiren’ geeft in het Middelnederlands woordenboek de term  

‘tevoren’ aan, onder de betekenis ‘vooral’. Deze betekenis past in de context: de vrouw 
heeft vooral pijn in haar vagina wanneer zij voor het eerst gemeenschap heeft. De Gentse 
tekst geeft ons het woord ‘zwaer’. Net als in vers 546 wordt hiermee bedoeld wat we in het 
Middelnederlands onder het item ‘twaren’ vinden: ‘in waarheid, voorwaar’. De vrouw 
heeft dus zeker, naar waarheid, pijn wanneer zij voor het eerst gemeenschap heeft. We zien 
dus een klein betekenisverschil, beide betekenissen passen echter en het verschil zorgt niet 
voor een geheel ander begrip van deze passage. 

   
555. portzen  (G.: poerte): vagina      (porte) 
 
556. up .. gestoert (G.: ghescoert): verstoord     (gestoort) 
 Wanneer we het Ripuarisch ‘up.. gestoert’ opzoeken in het woordenboek Middelnederlands  

vinden we de vertaling ‘verstoord’. G. heeft echter ‘ghescoert’, terug te vinden in het 
woordenboek als ‘gescheurd’. Deze betekenissen passen allebei maar de Gentse versie lijkt 
toch nog iets beter in deze context.  
 

557.  ontdaen (G.: ontdaen): geopend, opengezet     (ontdaen) 
 
558.  bestaen  (G.: bestaen): te maken heeft met    (bestaen) 
v. 558  ‘als zij voor het eerst vrijen’ 
 
559. Na vers 559 ontbreken 2 verzen in de Ripuarische tekst, die we in het Gentse handschrift 
 vinden, namelijk de v.1470-1471: 
 Met des mans lede t’enegher tijt, 
 alst te groet es ende al te dicke 
 Deze verzen zijn wel van belang voor een goed begrip van deze passage en zeker van het  

volgende vers. Wanneer we naar de Ripuarische tekst kijken, lijkt het immers alsof vers 
560 verder over de vagina van de vrouw gaat, terwijl we aan de hand van de ontbrekende 
verzen nu weten dat het over het mannelijk lid gaat. En dat maakt het vers 560 al heel wat 
logischer. Het is dus wel een gemis dat de kopiist deze twee regels hier wegliet. 
 

560. zonghe gemycke (G.: onghemicke): buitengewoon groot             (ongemicke) 
Zoals aangehaald bij vers 559 laat de Ripuarische versie tussen vers 559 en 560 twee 
verzen vallen die we vinden in G. Daardoor kan vers 560 ook fout worden geïnterpreteerd. 
‘Ongemicke’ slaat immers op de penis, waar de Gentse kopiist het over heeft, en dus niet 
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op de vagina, zoals zou kunnen worden afgeleid uit de Ripuarische tekst. De betekenis 
‘kolossaal, buitengewoon groot’ past in de context van het Gentse handschrift dus wel. 

562. wail  (G.: wel): heel goed      (wel) 
 
563. lede  (G.: lede): penis      (lede) 
 
v. 566  ‘vooraleer zij het vrijen gewend zijn’ 
 
567.  geschossen (G.: ghescoten): geschoten, gevloeid    (schieten) 
 
568. intgenoten (G.: in ’t genoet): tijdens het vrijen    (geniet) 
 
571. blaissen (G.: blasen): blaas (als lichaamsdeel)    (blase) 
 
572. velgyn  (G.: vel): velletje, vliesje     (vel) 

Zoals bij vers 534 aangegeven geeft de Ripuarische uitgang –gen een verkleinvorm weer. 
Zo ook de variant –gyn. En dat geeft dus de vertaling ‘velletje, vliesje’. 
 

 intzwey  (G.: ontwee): in twee stukken, in tweeën   (ontwee) 
 gestechen (G.: ghesteken): gestoten     (gesteken) 
 
573. Dit vers is toegevoegd aan de Ripuarische tekst tegenover het Gentse handschrift. 

 
574. schuyst  (G.: comt): met kracht tevoorschijn komen, opkomen  (schieten) 
 In G. staat er ‘comt’, dit betekent hetzelfde, de kopiist van het Ripuarisch maakt hier wel 

gebruik van een iets meer beeldend werkwoord. 
 
575. me  (G.: meer): meer      (mee) 
 
576. ontseget (G.: over zide seghet): een eind maken aan              (ontseggen) 
 
577.  gesterckt (G.: ghestoten): sterker, krachtiger gemaakt   (sterken) 
 In G. staat er ‘ghestoten’. In het Middelnederlands woordenboek vinden we onder het item 

‘stoten’ als best passende betekenis: ‘verdrijven, verjagen’. Volgens het Ripuarisch wordt 
het maagdenvlies dus sterker naarmate men veel vrijt, volgens G. wordt het dan net 
verjaagd/verdreven. G. lijkt hier wel logischer dan de Ripuarische versie. Een andere 
mogelijkheid is echter wel dat er oorspronkelijk ‘gestreckt’ stond, en de kopiist van Berlijn 
187 er per ongeluk ‘gesterckt’ van maakte. In het Middelnederlands woordenboek vinden 
we voor het item ‘strecken’ immers ook de betekenis: ‘uitrekken’, wat al dichter aansluit 
bij de verdrijving van het vel.  
 

579. loist  (G.: lost): lust, genoegen     (lust) 
 
581. nyeren  (G.: niere): nieren      (niere) 
 
583. megde  (G.: maegden): van een maagd             (magedekijn) 
 oryne  (G.: orine): urine      (orine) 
 
584. zyt  (G.: tijt): tijd, moment      (tijt) 
 
585. gulden roit (G.: gout roet): rood goud     (gout) 
 
586. Na vers 586 ontbreken 2 verzen in de Ripuarische tekst die we vinden in het Gentse 

handschrift, namelijk v.1498-1499: 
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 Van minnen; sij behoeft hier jeghen 
 der minnen spel te pleghen. 

Ook deze verzen maken de tekst duidelijker als we ze erbij voegen. Er wordt immers 
duidelijk gesteld dat een vrouw met ‘goudrode’ urine nood heeft aan seksueel contact.  
In de Ripuarische tekst, waar deze verzen ontbreken, staat er alleen dat ze ‘nood heeft’. 
 

587. hessliche (G.: leeleke): lelijke, onaangename    (hatelijc) 
G. heeft hier ‘leeleke’. Het Middelnederlands woordenboek heeft echter zowel voor ‘lelijc’ 
als voor ‘hatelijc’ de betekenis ‘lelijk, onaangenaam’. De vertaling is dus correct. 

 
588. schoiren (G.: scoeren): scheuren, verscheuren    (schoren) 
 
592. orine pyss (G.: orine): urine             (orine) (pisse) 

In de Ripuarische versie zien we dat de kopiist na het woord ‘orine’ ook nog ‘pyss’ 
invoegt. Beide woorden worden door het Middelnederlands woordenboek vertaald als 
‘urine’. Dit is dus een herhaling, waarschijnlijk ter verduidelijking voor de lezer. 

 
593. bloitfarvich (G.: bloedech): bloedkleurig, bloederig          (bloetvarwich) 
 gedogen            (G.: te doeghen): het (hun menstruatie) gedogen, verduren (gedogen) 
 unpessich (toegevoegd tegenover G.): ongesteld, onpasselijk  (onpas) 

In de Ripuarische versie krijgen we ‘gedogen/unpessich’, in G. enkel ‘te doeghen’. 
Wanneer we ‘unpessich’ opzoeken in het Middelnederlands woordenboek vinden we de 
best passende betekenis onder het item ‘onpas’: ongesteld, onpasselijk. De auteur wil hier 
waarschijnlijk nog eens extra de aandacht vestigen op de toestand van de vrouw, wanneer 
zij de menstruatie doormaakt. 

 
594. wassertich (G.: waterachtich): waterig           (waterachtich) 
 
595.  varffe  (G.: verwe): gelaatskleur     (varuwe) 
 
596.  eicklichem (G.: elke): iedere, elke      (elkerlijc) 
 
597. huede  (G.: hoede): behoeden, hoeden voor    (hoeden) 
 
598. vroem  (G.: bloede): flink, krachtig, dapper    (vrome) 
 In G. vinden we ‘bloede’. Het Middelnederlands woordenboek heeft bij het item ‘blode’ de 

vertaling ‘laf, gebrek aan moed hebbend’, maar ook ‘schuchter, timide’. In G. vinden we 
dus eigenlijk net de tegenovergestelde betekenis van ‘vroem’ in het Ripuarisch. Wat past 
nu best in deze context? Het volledige vers luidt ‘Vroem vrauwen ind de goiden’ (Gents: 
‘Bloede wijfs ende goede’). Door ‘goede’ als tweede specificatie bij ‘vrouwen’, lijkt het 
positieve ‘vroem’ mij hier beter te passen dan het negatieve ‘bloede’. 
 

 goiden  (G.: goede): goede, deugdzame     (goet) 
 
600. verbeyden (G.: verbeiden): afwachten tot                (verbeiden) 
 
601. aff gaen (G.: es af ghegaen): zijn opgehouden    (afgaen) 
 
602. slaiffens (G.: slapens): als slapende     (slapen) 
 
604. got weiss (G.: godweit): God weet wat ik zeg, dus: waarlijk, zeker  (godeweet) 
 Dit is een bevestigingsformule die vaak als rijmwoord dienst deed, ook hier.  
 
606. Vers 606 is toegevoegd aan de Ripuarische tekst tegenover het Gentse handschrift. 
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 Vanaf vers 606 in de Ripuarische versie, wordt er in het Gentse handschrift een lyrisch 
intermezzo ingevoegd. Het intermezzo loopt in G. van vers 1519 tot en met 1523. Ook hier 
geeft het de klacht van de auteur weer en zijn hoop ooit vergeven te worden door de 
geliefde. 

 
608.  menstrua (G.: menstrua): maandstonden     (menstrua) 
 
609. gedogen (G.: ghedoeghen): verduren, dulden    (gedogen) 
 
611. beflecken (G.: besmetten): bevlekken, bezoedelen, vuil maken             (bevlecken) 

In G. staat er ‘besmetten’. In het Middelnederlands woordenboek leveren ‘besmetten’ en 
‘bevlecken’ echter dezelfde betekenis op. Beide woorden passen hier dus en er is geen 
betekenisverschil tussen beide teksten. 

 
 sunderlichen (G.: sonder liegen): in het bijzonder, speciaal              (sonderlijc) 
 G. heeft hier dus iets anders dan de Ripuarische tekst, namelijk ‘sonder liegen’. In G. wordt  
 dus aangegeven dat een vrouw die menstrueert en haar kinderen aankijkt ze ‘waarachtig,  
 zonder liegen’ besmet. In de Ripuarische versie besmet een menstruerende vrouw ‘in het 

bijzonder’ haar kinderen wanneer zij ze aankijkt in hun wiegjes. Er is hier dus toch een 
klein verschil in betekenis, maar beide versies passen in de context. 

 
613. dick  (G.: dicke): vaak      (dick) 
 
614. underwylen (G.: somwile):  somtijds, nu en dan             (onderwilen) 
 ‘Somwile’ en ‘onderwilen’ leveren in het Middelnederlands woordenboek dezelfde 

betekenis op. Er is hier dus geen betekenisverschil tussen de Ripuarische en de Gentse 
tekst. 

 
615. zo mail  (G.: te male): geheel en al     (temale) 
 gebricht (G.: ghebrect): ontbreekt     (gebreken) 
 
616. ailbrecht (G.: Albertus) 
 Hier wordt opnieuw verwezen naar een bron die de auteur hanteerde, namelijk Albertus 
 Magnus (1206/7-1280). Hij was een Duits theoloog, filosoof en geleerde, maar werd alom 
 geprezen voor zijn kennis op alle wetenschapsgebieden. Hij hechtte ook veel belang aan  

nauwkeurige waarnemingen en proefnemingen.123

 

 Hij werd ook vaak aangeduid als de 
auteur van de oorspronkelijke Latijnse bron van Der Vrouwen Heimlicheit, namelijk de De 
Secretis Mulierum, maar in feite was de auteur een leerling van hem.  

617. anseynt  (G.: bescouwen): aanzien, kijken naar, aanschouwen  (aensien) 
 Hier heeft G. ook een andere term dan het Ripuarisch. Er is echter geen betekenisverschil,  

‘bescouwen’ wordt door het Middelnederlands woordenboek ook vertaald als ‘aanzien, 
bezien’. 
 
ernstlichen (G.: neerstelike): ernstig, volhardend    (ernstelijc) 

 In G. staat er ‘neerstelike’. In het Middelnederlands woordenboek levert dat verschillende 
samenhangende betekenissen op waarvan volgende de meest passende lijkt: ‘ijverig, 
volhardend’ maar ook ‘nadrukkelijk’. We hebben hier dus opnieuw het gebruik van een 
ander woord, maar zonder enig betekenisverschil. 
 

618. sicherlichen (sekerlike): met zekerheid, zeker    (sekerlike) 
 

                                                 
123 Aerts, J., Bachrach, A.G.H., e.a., Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Gent: Story-Scientia, 1963, 
p. 66. 
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Na vers 618 ontbreken er 2 verzen in de Ripuarische tekst die we vinden in het Gentse 
 handschrift, namelijk v.1536-1537: 
 Die kinder, die daer sijn, 
 dat es die wijsheit fijn. 

Het ontbreken van deze verzen in de Ripuarische tekst heeft echter geen grote gevolgen 
voor de betekenis en de tekst is nog steeds duidelijk. 
 

619. vloyen  (G.: vloeit): vloeien, stromen     (vloeyen) 
 
624. seyn  (G.: sien): zien, opmerken     (sien) 
 ougen  (G.: oeghen): ogen      (oge) 
 
627. lůycht  (G.: lucht): lucht, bovenlucht     (lucht) 
 
629. gedichte (G.: gedichte): van nabij, maar ook: onophoudelijk   (gedichte) 

In deze context kunnen beide betekenissen passen als vertaling voor ‘gedichte’. Het kind 
kan worden besmet wanneer de menstruerende vrouw het van nabij bekijkt en/of wanneer 
ze het onophoudelijk blijft bekijken. 

 

630. Na vers 630 ontbreken er 2 verzen in de Ripuarische tekst die we vinden in het Gentse 
 handschrift, namelijk v.1550-1551: 
 Hare rugghe doet hem, des gheloeft, 
 in die purgacie wee ende haer hoeft. 

 De weglating van deze verzen vormt geen probleem voor een goed begrip van de tekst. 

 

631. vertreckt (G.: vertrect): vertelt                (vertrecken) 
 
633. suyt  (G.: sien): kijkt, bespiegelt zich     (sien) 
 gedoget  (G.: ghedoeghen): ondergaat, verduurt    (gedogen) 
 
634. zuyget  (G.: toghen): aantoont, mededeelt, duidelijk maakt  (togen)  
 
636. offenbair (G.: oppenbaer): open en bloot, voor ieder zichtbaar  (openbaer) 
 
637. zo alre stont (G.: t’alre stont): op elk ogenblik, altijd    (stonde) 
 
638. durch vliegen (G.: dorvlieghen): vliegen weg, verspreiden   (vliegen) 
 
640. affgedaen (G.: af mach dwaen): verwijderen, wegnemen   (afdoen) 
v. 640  ‘dat men ze (de vlekken) niet kan verwijderen, wegnemen’ 
 
641. alt  (G.: out): oud       (out) 
 
642. menchfalt (G.: menechfout): veelvuldig             (menichvout) 
 
643. zer kuyre (G.: ter cuere): op goede wijze, juist    (core) 
 
644. voilheit  (G.: wulheit): onreinheid, vuilheid    (vuulheit) 
 
647. verfoilt  (G.: vervult): vervuild, verontreinigd    (vervuult) 

Het Middelnederlandse woordenboek geeft hier twee passende items, met telkens een 
verschillende betekenis. ‘Vervult’ betekent ‘vervuld van, vol met’, en zou als vertaling 
voor v. 647-648 geven: ‘haar lichaam is vervuld met kwade humoren’. Het item ‘vervuult’ 



 138 

kan echter ook, en dat zorgt voor de vertaling: ‘haar lichaam is vervuild door kwade 
humoren’. Ik zou in deze context toch willen opteren voor de betekenis ‘vervuild’, omdat 
het in vers 648 gaat om ‘kwade humoren’, en dit dus negatief is. Het Ripuarische ‘verfoilt’ 
toont ook grote overeenkomst met ‘voilheit’, wat onreinheid betekent (zie v.644). Beide 
betekenissen passen echter in dit vers. 

 
648. humǔren  (G.: humore): lichaamssappen, vochten    (humore) 
 vuychtgeit (toegevoegd tegenover G.): vochtigheid    (vocht) 
 
655. groeffer (G.: grover): grote, overvloedige    (grof) 
 
656. Na vers 656 ontbreekt er een vers in de Ripuarische tekst dat we terugvinden in het Gentse 
 handschrift, namelijk het vers 1578: 
 In dat latijn sekerlike 
 De auteur geeft hier gewoon mee aan dat hij de specifieke informatie die hij rond die regel  

meedeelt, uit het Latijn heeft gehaald. Het weglaten van deze regel heeft dan ook geen 
verdere gevolgen voor de verstaanbaarheid van de tekst. 

 
657. lychtlich (G.: lichtelike): gemakkelijk, zonder moeite   (lichtelike) 
 
658. Vers 658 is toegevoegd aan de Ripuarische tekst tegenover het Gentse handschrift.  

 
659. fenyn  (G.: venijn): venijn, vergif, een verderfelijk iets   (venijn) 
 
660. glicherwis (G.: als): evenzo, zoals               (gelikerwise) 
 
661. broede  (G.: broeden): brood      (broot) 
662. woeden  (G.: verwoeden): dol worden               (verwoeden) 
 
663. woirtzel (G.: wortele): wortel van een boom, struik, plant  (wortele) 
 leichte  (G.: leide): legt       (leggen) 
 
664. boem  (G.: boeme): boom      (boom) 
 
665. verduyrren (G.: verdroeghen): verdorren (van gewassen)              (verdorren) 

In G. staat er ‘verdroeghen’. Het Middelnederlands woordenboek geeft voor het item 
‘verdrogen’ echter eveneens de betekenis ‘verdorren (van planten)’. 
Na vers 665 verspringt de Ripuarische tekst in vergelijking met het Gentse handschrift. De 

 informatie die de Ripuarische versie vanaf hier weergeeft, vinden we in de Gentse tekst al 
vanaf het vers 1067, dus een heel stuk voor wat we net in het Ripuarisch lazen. De 
Ripuarische versie maakt dus niet alleen sprongen voorwaarts in vergelijking met het 
Gentse handschrift, maar keert ook vaak terug. Maar ook hier brengt de verspringing geen 
logische overgang met zich mee en heeft de kopiist het plots over iets heel anders. 

 
666. sluysse  (G.: sloten): afsluiten, sluiten     (sluten) 
 
667. urkunden (G.: orkonden): bewezen, met bewijs gestaafd   (orconden) 

De verzen 666-667 hebben in de Ripuarische tekst eigenlijk geen betekenis. De 
Ripuarische versie is immers na vers 665 versprongen in vergelijking met het Gentse 
handschrift. En deze twee regels vinden we ook in G. maar die horen daar nog bij het deel 
voor vers 1067, een deel dat de Ripuarische tekst hier niet overneemt. Daardoor staan ze 
hier dus helemaal verloren. 

 
668. crafft  (G.: cracht): kracht      (cracht) 
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669. wissen  (G.: weten): kennen, weten     (weten) 
 
670. beklyven (G.: wrachten): onafscheidelijk verbonden zijn met,..  (becliven) 

In G. staat hier ‘wrachten’. Het Middelnederlands woordenboek geeft daarvoor de 
betekenis ‘omheinen, insluiten’. Daar wordt waarschijnlijk ook mee bedoeld dat de invloed 
van de planeten het kind bepalen, dat het er niet aan kan ontsnappen.  

 
671. machten (G.: crachten): macht, vermogen    (macht) 

In G. staat er ‘cracht’. In het Middelnederlands woordenboek betekenen ‘macht’  en 
‘cracht’ hetzelfde, namelijk ‘macht, vermogen’. 

 
672. menchen (G.: meneghen): verscheidene, vele    (menchen) 
 duyren  (G.: dieren): kostbaar, ook: zeldzaam    (dier) 
 
673. all gemeyn (G.: alleneen): gezamenlijk, tesamen    (gemene) 
 
676. figuren  (G.: figuren): afbeelding     (figure) 
v. 676  ‘de afbeelding van mensen, beesten en slangen.’ 
 
677. scriffturen (G.: scrifturen): boeken, geschriften, al wat geschreven is          (schrifture) 
 
678. Na vers 678 van de Ripuarische tekst, krijgen we in het Gentse handschrift opnieuw een 

lyrisch intermezzo. Het gaat van vers 1080 tot en met 1086 in G. Ook hier gaat het om een 
jammerklacht van de auteur: kwam hij maar terug in de aanzien van zijn geliefde. De zin 
‘Woude zij mi beteren mijn mesval’ (ellende, ongeluk) toont aan dat de dichter diep 
ongelukkig is (waarom blijft onduidelijk), en alleen haar liefde kan daar verandering in 
brengen.  

 
679. Rasis  (G.: Rasius) 

Hier verwijst de auteur naar een andere bron, namelijk Rhazes (geboren 2de helft 9de 
eeuw), een erg belangrijk Arabisch arts. Hij schreef onder andere een enorm omvangrijk 
overzicht van de hele geneeskunde, het Liber Continens. Voor Rhazes stond empirische 
ervaring voorop, maar die moest worden verwerkt in samenhang met wat men al uit het 
verleden kende.124

   
 

gewach  (G.: ghewach): melding      (gewach) 
 
680. gefoelen (G.: gheweten): bemerken, gewaarworden   (gevoelen) 

In G. staat hier ‘geweten’, niet ‘gevoelen’. Het Middelnederlands woordenboek geeft 
daarvoor de betekenis: ‘te weten komen, vernemen’. Dus geen verschil in betekenis met 
‘gevoelen’. 
 

681. intfangen (G.: ontfaen): bevrucht      (ontvaen) 
 
682. machs .. vroet (G.: vroet): maak bekend, onderricht    (vroet) 
 
686. kelde  (G.: coude): koude, kilte     (coude) 
 vruyst  (G.: vriest): heeft het koud     (vriesen) 
v. 685-686: ‘voelt zij daarna kilte en heeft zij het koud ..’. 
 
687. nyeren  (G.: humoren): nieren      (niere) 

                                                 
124 Pauly, A. en Wissowa, G., Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart: 
Druckenmüller, 1958, p. 728. 
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Opmerkelijk is hier het verschil tussen de Ripuarische tekst en de Gentse: volgens het 
Ripuarisch weet een vrouw dat ze zwanger is als haar nieren pijn doen, volgens het Gents 
doen dan haar humoren, lichaamssappen pijn, wat minder logisch lijkt. 
 

690. gifft  (G.: gheeft): eruit voert, eruit gaat    (geven) 
 
691. ewenich (G.: een luttel): een beetje, een weinig    (ewenich) 

In G. staat ‘een luttel’, maar dit betekent eveneens ‘weinig, niet veel’. 
 
693. vede  (G.: vede): penis      (vede) 
 
694. getzogen (G.: ghesoghen): gezogen, getrokken door zuiging  (suken) 
 
695. geprempt (G.: gheprant): gegrepen                (geprinden) 
 
698. wie  (G.: wee): pijn       (wee) 
 beyn  (G.: been): benen      (been) 
 
699. gerayde (G. : ghereede) : meteen, snel, spoedig    (gerade) 
 mert  (G.: ruert): oproerig wordt, pijn doet    (rueren) 
 
700. lůyst  (G.: lost): lust, genoegen     (lust) 
 důert  (G.: duert): duurt, aanhoudt     (duren) 
 
702. myndt  (G.: mint): houdt van, graag heeft    (minnen) 
 
703. ee  (G.: eer): tevoren, vroeger     (ee) 
 
706. begeifft  (G.: begheeft): weggaat      (begeven) 
 
707. varff  (G.: verwe): gelaatskleur     (varuwe) 
 
708. quaet  (G.: quaet): slecht, verdorven     (quaet) 
 
711. vrempde (G.: vremde): vreemde, uitheemse    (vremde) 
 spyse  (G.: spise): spijs, voedsel     (spise) 
 
713. byren  (G.: peren): peren      (peren) 
 
716. an gayn  (G.: bestaen): overvallen, overkomen (van aandoeningen) (aengaen) 

In G. staat hier ‘bestaen’. Dit betekent: ‘overvallen (van een ziekte, plaag, ongemak)’. Er is 
dus geen verschil in betekenis tussen beide teksten. 

 
717. quale  (G.: quale): ellende, leed, kwellingen    (quale) 
 
718. Dit vers is toegevoegd aan de Ripuarische tekst tegenover het Gentse handschrift. 
 

Vanaf vers 718 in de Ripuarische versie komt er in het Gentse handschrift een lyrisch 
intermezzo. Het omvat in G. de verzen 1126 tot en met 1130. Ook hier klaagt de dichter: al 
wat hij doet om goed te doen, aanziet zijn geliefde als kwaad. Hij kan dus niets goeds doen 
voor haar. 

  
721. soene  (G.: sone): zonen      (sone) 
 
722. Avicenne (G.: Avicenna) 
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 Hier krijgen we opnieuw een verwijzing naar een van de autoriteiten waarop het werk is  
 gebaseerd. Avicenna (980-1037 na C.) was een Arabisch filosoof en encyclopedist. Reeds  

op jonge leeftijd werd hij ingewijd in de toenmalige wetenschappen, vooral de 
geneeskunde. Hij schreef meer dan 150 werken, waarvan de 2 beroemdste: een filosofische 
encyclopedie en een medische encyclopedie. Deze laatste bleef een standaardwerk in het 
Westen tot de 17de eeuw.125

 
 

724. knechtgyn (G.: knapelkijn): jongentje, knaapje              (cnechtkijn) 
 
725. lycht  (G.: licht): licht, niet log     (licht) 
 geruerich (G.: beroerich): beweeglijk, opgewekt               (geroerich) 
 
727. bůych  (G.: buuc): buik       (buuc) 

dryngen (G.: werden): met kracht .. worden (hier: groter worden)  (dringen) 
 
728. kondt  (G.: cont): bekend      (cont) 
 
729. Dit vers is toegevoegd aan de Ripuarische tekst tegenover het Gentse handschrift. 
 
732. verduwet (G.: verduwet): verteerd                 (verduwen) 
 
733. gewyss  (G.: ghewes): zeker      (gewis) 
 
734. giest  (G.: ghiete): giet      (gieten) 

swert  (G.: zwaert): zwaard      (swert) 
 
735. gefeicht  (G.: vervaecht): schoongemaakt     (vegen) 
 gekleirt  (G.: verclaert): gereinigd, zuiver gemaakt   (claren) 
 
736. mǔrmeren steyn (G.: merbelsteen): marmeren steen            (merbelsteen) 
 
739. breydt  (G.: breide): verbreidt, uitspreidt    (breiden) 
 
741. lyve  (G.: lijf): lichaam      (lijf) 
 
742. desulchs wifs (G.: die wives melc): wie de melk van vrouwen 
 gusse  (G.: gote): giet       (gieten) 
v. 742  ‘wie de melk van de vrouw op haar urine giet’ 
 
743. schusse  (G.: scote): met kracht in beweging komen   (schieten) 
v. 743  ‘en de melk samen komt’ (in beweging komt tot ze samen ligt) 
 
746. saltz  (G.: soute): zout      (sout) 
 
747. versmoltze (G.: smoute): wegsmelt, teniet gaat    (smelten) 
 
748. Na vers 748 in de Ripuarische tekst komt er in het Gentse handschrift een lyrisch 

intermezzo. Het loopt in G. van vers 1160 tot en met 1163. Het gaat om vier verzen waarin  
niet veel nieuws wordt meegedeeld door de dichter: hij geeft hier aan dat hij niet zal 
opgeven, maar zal blijven volhouden, tot ze hem genade schenkt.  

 

                                                 
125 Aerts, J., Bachrach, A.G.H., e.a., Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Gent: Story-Scientia, 1963, 
p. 230. 
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750. beduyden (G.: bedieden): duidelijk maken, uitleggen   (bedieden) 
 
752. hait bynnen (G.: hevet binnen): binnen heeft, draagt         (haven-binnen) 
 
756. upwaert (G.: opwaert): voorwaarts, naar voren    (opwaert) 
 
758. kont  (G.: cont): bekend      (cont) 
 
759. unferdeuwich (G.: onverduuet): onverteerd             (onverduwet) 
 Het Middelnederlands woordenboek geeft aan dat de betekenis van ‘onverduwet’ in deze 

context niet duidelijk is. ‘Onverteerd’ lijkt hier minder goed te passen. Maar waarschijnlijk 
wordt hier gewoon bedoeld dat de melk in de borsten van de vrouw zich nog niet 
voldoende zal gevormd hebben en dus nog bleek en waterachtig zal zijn. 
 

762. blanck  (G.: blanc): blinkend, helder     (blanc) 
 gekleirt  (G.: verclaert): gereinigd     (verclaren) 
 
766. vliessen  (G.: vlieten): drijven      (vlieten) 
 
768. wie  (G.: wee): pijn       (wee) 
 menchen (G.: eeneghen): ettelijke, vele     (menich) 
 zyden  (G.: tide): momenten      (tijt) 
 
770. pleit  (G.: plaghe): kwelt      (pleiten) 

De Ripuarische kopiist geeft hier niet expliciet aan om welke zijde het gaat, maar we 
kunnen  uit de voorafgaande verzen wel afleiden dat hier de linkerzijde wordt bedoeld. 
 De Gentse tekst heeft immers: ‘Plaghe si haer slinke side te claghen’. 
  

774. Ipocras  (G.: Ypocras) 
Ook hier een verwijzing naar één van de bronnen voor de tekst, Hippokrates van Kos (5de 
eeuw voor C.). Hij was een Griekse arts en wordt beschouwd als de grondlegger, de ‘vader’ 
van de geneeskunde, vooral omdat hij als eerste natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke 
oorzaken zag voor ziekten. Belangrijk is vooral zijn systeem van de 4 humoren of 
lichaamssappen.126

 
 

deit ..gewyss (G.: ghewes): vermeldt, deelt mee    (gewis) 
 
779. syroep  (G.: pusoen): siroop, geneesdrankje    (siroop) 

Het Gentse handschrift heeft hier ‘pusoen’. Dit doet denken aan het Franse ‘poison’, vergif, 
en het kan inderdaad in die betekenis voorkomen. Hier echter betekent het, net als ‘siroop’, 
gewoon ‘geneeskundig drankje’. 

 
780. reghen wasser (G.: reghenwater): regenwater, maar ook: drinkwater           (regenwater) 
 
781. hoynch  (G.: hoenich): honing      (honich) 
 
782. drye  (G.: drie): drie       (drie) 
 
783. beseyn  (G.: besie): voorzie      (besien) 
 
784. lae  (G.: lau): lauw, half warm     (laeu) 
 

                                                 
126 Hornblower, S. en Spawforth, A., The Oxford classical dictionary, derde ed. Oxford: Clarendon Press, 
1996, p. 710. 
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786. saen  (G.: dan): onmiddellijk, meteen     (saen) 
 
788. gefoelt  (G.: ghevoelt): bemerkt, wordt .. gewaar    (gevoelen) 
 saen  (G.: daerna): heel gauw, heel spoedig, meteen   (saen) 
 
789. knaygonge (G.: knaghinghe): het knagen van pijn    (cnaginge) 
 drynonge (G.: dringhe): drang, persing, drukking    (dringe) 
 
791. Dyascondes (G.: Diascordias) 
 Hier wordt opnieuw verwezen naar een antieke bron voor het werk, Pedanius Dioscorides  

(1ste eeuw na C.). Hij was een Griekse arts en is vooral bekend om zijn boek Materia 
Medica, een van de belangrijkste kruidenboeken doorheen de geschiedenis. Vandaar dat 
ook hier de beschrijving van het gebruik van kruiden om het geslacht van je kind te 
kennen, toegeschreven wordt aan Dioscorides.127

 
 

792. begie  (G.: lie): erken       (begiën) 
In G. staat er ‘lie’, dit is een vorm van het werkwoord ‘liën’. In het Middelnederlands  
woordenboek levert dat de betekenis: ‘erkennen’. Er is dus geen verschil in betekenis 
tussen de twee versies. 

 
793. aristologie (G.: arastologie): holwortel              (arastologie) 

De Ripuarische tekst voegt hier nog aan toe ‘kruyt in der apteken’. Dit is waarschijnlijk ter 
verduidelijking voor de lezer die ‘aristologie’ niet meteen kent. 
 

796. soissen  (G.: soet): zoete       (soete) 
 smach  (G.: smake): smaak      (smake) 
 
802. vreislich (G.: vreeselike): gevaarlijk     (vrese) 
 
805. becouffen (G.: becoepen): ontgelden, boeten voor    (becopen) 
 
807. flůex   

Dit Ripuarisch woord zorgde bij een eerste onderzoek voor nogal wat problemen, vooral bij 
concrete vergelijking met het Gentse handschrift. In G. krijgen we op die plaats dezelfde 
zinsbouw en op de plaats van ‘fluex’ staat daar ‘loeds’. 

[…]; ende die oec wat 
 loeds name ende leide dat 
 in die poerte, t’eenegher stont (v. 1220-1222) 
Het Middelnederlands woordenboek vertaalt ‘loeds’ als ‘lood’ en zo kom je tot volgende 
vertaling van deze passage in G.: ‘en (degene) die ook wat lood neemt, en het inbrengt in 
de vagina..’. Deze passage met het inbrengen van lood komt nergens voor in de Latijnse of 
de Franse tekst, dus vergeleek ik aanvankelijk met de Gentse tekst en zag ‘flůex’ als een 
Ripuarische vertaling van ‘lood’. Een foute vertaling echter, want ‘flůex’ of een variant 
kwam niet in het Nederrijns woordenboek128

 Neym eyn wiff aristologie kruyt in der apteken 

 voor onder die betekenis. Deze passage moet 
in de Ripuarische tekst dan ook anders worden opgevat, namelijk in relatie met wat 
voorafgegaan is. 

 eyn nacht yn yre portze 
 ind leisse dat lygen vort.  
 […]; ind de ouch wat  
 flůex neme ind dede dat 

                                                 
127 Kazhdan, A.P., Talbot, A.-M., e.a., The Oxford dictionary of Byzantium, vol.I. New York: Oxford 
University Press, 1991, p. 632. 
128 Müller, J., Dittmaier, H., e.a., Rheinisches Wörterbuch. Berlin: Klopp, 1938-1971. 
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 in de portze, zo eyncher stoynt 
 queym yr der smach yn den mondt 
 van dem kruyde, wist sonder waen 
 dat sy eyn kynt hait ontfaen.  (v. 793-795 en 806-811)  
In het Middelnederlands en in het Nederrijns woordenboek vinden we wel het item ‘vlugs’, 
wat ook voorkwam in de vorm ‘fluks’, en dit komt dus zeer goed overeen met de term 
‘flůex’. Het item ‘vlugs’ betekent ‘vlug, snel, spoedig’ en ‘flůex’ verwijst dan terug naar de 
verzen 793-795. Zo komen we tot de betekenis: ‘en wie dan ook vlug wat (aristologie) 
neemt en in de vagina van de vrouw steekt, als haar dan de smaak van het kruid 
(aristologie) op enige tijd in de mond komt, is zij zwanger’. In de Ripuarische tekst wordt 
dus opnieuw gebruik gemaakt van ‘aristologie’, holwortel, en niet van lood. Dit wordt 
vooral duidelijk door de verwijzing ‘kruyde’ in vers 810. ‘Flůex’ verwijst dus niet naar een 
of andere materie. 

 
808. stoynt  (G.: stont): ogenblik, moment     (stonde) 
 
813. Na dit vers ontbreekt in de Ripuarische tekst een vers, namelijk vers 1229 van het Gentse 
 handschrift. 

Oec es in allen tiden wee. 
Dit vers draagt echter weinig bij tot de betekenis van de tekst en de weglating ervan in het 
Ripuarisch is dan ook geen grote ingreep. 

 
Na dit vers komt er in G. opnieuw een lyrisch intermezzo. Het gaat van vers 1230 tot en 
met 1236. De dichter prijst hierin de jonkvrouw die hij lief heeft om haar grote schoonheid 
en deugd. Hij hoopt ook dat zij hem ooit zal kunnen vergeven. 

 
818. me  (G.: meer): meer      (meer) 
 hitzden  (G.:  hitten): hitte, gloeiende warmte    (hitte) 
 
820.  hertze  (G.: herte): hart       (herte) 
 
822. licht  (G.: leit): ligt       (liggen) 
 gekeirt  (G.: ghekeert): gekeerd, gewend, gedraaid   (keren) 
 
823. nayrre  (G.: narer): nabij, dichtbij     (nare)  
 vyl  (G.: vele): veel, veel meer     (vele) 
 
824. zer  (G.: ter): naar de       (ter) 
 zwaren  (G.: entwaren): waarlijk, in waarheid, voorwaar   (twaren) 
v.822-824: ‘en ligt naar de linkerzijde gekeerd, veel dichter dan bij de rechterzijde.’ 
 
825. wie  (G.: hoe): hoe       (wie) 
 offenbaren (G.: oppenbaren): bekend maken, mededelen           (oppenbaren) 
 
826. upgedaen (G.: ontploken): open                 (opgedaen) 
 In G. staat ‘ontploken’, dit betekent echter ook ‘open’. Er is dus geen verschil in betekenis. 
 oren  (G.: oeren): handvaten      (ore) 

‘Oren’ hier dus in de betekenis van aders: de rechterzijde van het hart heeft twee 
handvaten, aders, waardoor (waarlangs) het zijn hitte naar het lichaam uitzendt. 
 

830. wynnen  (G.: winnen): verwekken      (winnen) 
 
832. genoten  (G.: ghenoeten): seksueel contact hebben, vrijen   (genoten) 
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833. neder stoissen (G.: nederstoeten): naar beneden duwen/houden           (nederstoten) 
 
834. zer erden (G.: ter erden): naar de grond     (erde) 
 
836. upwart halden (G.: ophouden): in de hoogte houden, opsteken              (ophouden) 
 
837.  moder  (G.: mouden): bekkengestel     (moude) 
 
839. myrcken (G.: merken): opmerken      (merken) 
 zwaren  (G.: te waren): naar waarheid, waarlijk    (tewaren) 
 
840. zoe dail  (G: te dale): naar beneden, omlaag    (dal) 
 wart  (G.: waert): -waarts      (wert) 
v. 840  ‘het water loopt neerwaarts’ 
 
841. sonder sparen (G.: onghespaert): zonder verzwijgen    (sparen) 
 
842. norden  (G.: versche): van het noorden komende   (norden) 

wynt  (G.: wint): wind  (wint)  
In de Ripuarische tekst vertelt de auteur dat wanneer de noordenwind van achteren komt, 
men beter kinderen kan verwekken. In het Gentse handschrift echter heeft men het over 
‘versche wint’. Het Middelnederlands woordenboek geeft hier als vertaling ‘frisse’ wind. 
De noordenwind is altijd koud en dus bedoelen beide teksten hier dezelfde wind. Ondanks 
het verschil in adjectief is er dus geen betekenisverschil tussen beide teksten. 

 
847. sparina  (G.: sperma): sperma      (saet) 

In het Middelnederlands woordenboek is niets terug te vinden dat lijkt op het woord 
‘sperma’, daar moet worden gezocht onder ‘saet’. Het is echter opmerkelijk dat de kopiist 
van de Ripuarische tekst, net zoals voor ‘matrice’, verschillende schrijfwijzen hanteert voor 
‘sperma’. Hij zal nooit het correcte ‘sperma’ overnemen, maar we vinden wel onder andere 
‘sparina’ en ‘spaerina’. Er moet hier wel worden opgemerkt dat het verschil tussen een i 
gevolgd door een n en een m toen vaak heel erg klein was. Het is dus waarschijnlijk zo dat 
de kopiist bij het kopiëren het woord fout las. 
 
verfriesen (G.: verrisen): stollen                (vervriesen) 
In G. staat hier ‘verrisen’. Het Middelnederlands woordenboek geeft aan dat de betekenis 
hiervan niet duidelijk is, maar er wordt gesuggereerd dat het zou betekenen: ‘naar de 
hoogte gaan’. In het Gentse handschrift staat dus dat ‘het sperma niet naar de hoogte kan 
gaan omdat man en vrouw dicht bijeen liggen’, in het Ripuarisch vinden we dat ‘sperma 
niet kan stollen’.  
De betekenis van G. lijkt hier misschien op het eerste zicht logischer, men was 
waarschijnlijk bang dat sperma kon ontsnappen en de vrouw zo niet zwanger zou worden. 
Maar ook de betekenis van het Ripuarisch kan: men vreesde misschien dat sperma kon 
stollen als het in contact kwam met lucht, en dat werd vermeden doordat man en vrouw zo 
dicht bijeen liggen. 

  
849. eicklich  (G.: eelc): elk van beiden     (elkerlijc) 
 beyn  (G.: been): benen      (been) 
 
851. gevlossen (G.: ghescoten): gestroomd, gevloeid    (vloten) 

In G. staat hier ‘gescoten’. Onder het item ‘schieten’ in het Middelnederlands woordenboek 
betekent dit ‘geschoten, met kracht opgekomen’. Er is dus geen grondig verschil in 
betekenis. 
 

853. loicht  (G.: lucht): lucht      (lucht) 
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v. 852-853: ‘het (sperma) is zo snel in de vrouw, dat het geen lucht krijgt, dat de lucht er niet 
        aankan’. 

 
855. wysze  (G.: witte): blanke, bleke     (wit) 
 
856. brůynen (G.: zwerte): donkere, bruine, bruinkleurige   (bruun) 
 int zo wesen (G.: mede te wesen): om gemeenschap mee te hebben 
 
858. heysser  (G.: heeter): heter      (heet) 
 
859. drueger  (G.: tragher): droger      (droge) 

Hier toch een opmerkelijk verschil: volgens de Ripuarische versie zijn bruine vrouwen 
droger dan blanke en daarom minder goed, volgens de Gentse tekst zijn bruine vrouwen 
dan weer trager. 
 

861. suss  (G.: daeromme): zo, op die manier    (sus) 
 spyle  (G.: spele): het minnespel, het vrijen    (spel) 
 
862. luxurien (G.: luxurioser): onkuisheid, driftigheid    (luxure) 
 
865. luyst  (G.: lost): lust, begeerte, verlangen    (lust) 
 
869. blaessen (G.: blase): blaas (als lichaamsdeel)    (blase) 
 
870. vuychticheit (G.: natheit): vochtigheid              (vochticheit) 
 Het Gentse handschrift heeft hier ‘natheit’, dit betekent uiteraard hetzelfde als vochtigheid. 
 
871. nummer (G.: nemmermeer): nooit meer     (nemmee) 
 

Na vers 871 ontbreken er in de Ripuarische tekst vier verzen die in het Gentse handschrift 
 te vinden zijn, namelijk v.1295 tot 1298: 

In die ystorie van den dieren 
hoerdic Aristotules visieren 

 dat wive van .xl. jaren 
 selden kinder ontfaen entwaren 

Het is toch wel opmerkelijk dat de kopiist deze verzen weglaat. Ten eerste omdat het gaat 
om vier, en niet om één of twee verzen, zoals bij de meeste andere weglatingen. Maar 
daarenboven bieden de verzen ook wel nuttige informatie: een vrouw van 40 jaar of ouder, 
kan geen kinderen meer krijgen (of dan toch zelden). Het is waarschijnlijk een afschrijffout 
van de kopiist, hij sloeg de verzen waarschijnlijk per ongeluk over, of had misschien niet 
voldoende plaats meer voor de gehele tekst en liet daarom hier en daar wat weg.  
 

875. wenich  (G.: luttel): weinig, een klein beetje    (weinich) 
 důnne  (G.: dinne): dun  (vloeistoffen)     (dunne) 
 
876. born  (G.: water): bronwater, drinkwater    (borne) 

In het Ripuarisch staat er ‘born’, maar het Middelnederlands woordenboek geeft aan dat dit 
ook in de betekenis van ‘water’ kan worden gebruikt. Er is dus geen verschil in betekenis  
 tussen de twee versies. 
 

 guysse  (G.: gote): uitgiet, giet      (gieten) 
 
877. vluysse  (G.: vlote): drijft      (vlieten) 
 
878. aff quam (G.: afquam): afstamt, vandaan komt    (afcomen) 
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879. wyndt  (G.: wint): verwekt      (winnen) 
 
880. synckt  (G.: sinct): zinkt, daalt      (sinken) 
 zo grunde (G.: te gronde): naar de bodem     (gront) 
 
881. geynger (G.: gheenre): geen enkel     (geen) 
 
882. cullen  (G.: cullen): teelballen      (cul) 
 
883. gewalt  (G.: ghewout): kracht, mogendheid    (gewout) 
v.883  ‘verliezen de kracht om te verwekken’. 
 
886. natuyrlicheit (G.: naturlicheit): geschiktheid tot voortplanting       (natuurlijcheit) 
v. 885-886: ‘want zijn zaad is niet geschikt voor voortplanting, heeft geen kracht tot voorplanting’. 
 
888. als  (G.: al te): geheel en al, heel, ..     (als) 

Het Ripuarisch heeft hier ‘als’ in de betekenis ‘volledig, geheel en al’. De Gentse tekst 
heeft ‘al te’, dit is te vertalen als ‘te, veel te’. Beide passen hier dus en komen goed 
overeen: ‘heel hete vrouwen kunnen geen kinderen verwekken’. 

  
889. suyt  (G.: siet): vindt, ziet      (sien) 
 
890. verdruycht (G.: verdroeghet): verdroogt, verliest zijn levenskracht            (verdrogen) 
 
895. gewyss  (G.: seker): zeker      (gewis) 
 De Gentse tekst heeft hier ‘zeker’, dit betekent uiteraard hetzelfde als ‘gewis’. 
 
894. De Ripuarische tekst heeft hier: ‘Want yr matrite zo kalt is’, de baarmoeder dus; de Gentse 

tekst heeft het over ‘de natuur’ die te koud is (vers 1321). Dit is een duidelijk verschil, 
maar beide mogelijkheden passen in de context.  

 
896. behalden (G.: behouden): houden, in het bezit blijven van              (behouden) 
 
899. vedt  (G.: vet): vet, dik; maar ook: vruchtbaar    (vet) 
 Hier wordt het woord gebruikt in de betekenis ‘vet, dik’. (zie ook vers 900-901) 
 

betzuyge (G.: toeghe): toon, aantoon     (betogen) 
 
900. De verzen 900-901 zijn in de Ripuarische tekst moeilijk te verstaan, ondermeer ook 

doordat de kopiist meteen erna verspringt tegenover de Gentse tekst. Als we de Gentse 
tekst erbij nemen worden de verzen duidelijker.  

             Daar staat: Want die vetheit voer den mont 
         Van der vetheit der matricen ter selver stont, 
         Ende heeft die matrice bestopt alsoe 
         Datter gheen zaet en mach comen toe 
        (v.1327-1330) 

De kopiist gaf al aan dat sommige vrouwen onvruchtbaar zijn, omdat ze te droog, te nat of 
te vet zijn. Hier wijst hij op de vetheid. Wanneer de vrouw te vet is, vooral rond en aan 
haar vagina, wordt de ingang van de baarmoeder verstopt en kan er geen zaad door. 
Daardoor kan ze dan ook geen kinderen krijgen. Opmerkelijk in G. is ook dat we twee keer 
vlak ondereen ‘vetheit’ krijgen. De tweede ‘vetheit’ lijkt hier overbodig, dan zijn de eerste 
twee verzen ook duidelijker:  

‘want de vetheid voor de mond / van de baarmoeder..’(vers 1327-1328). 
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De ‘vetheit’ in het tweede vers kan dus als een kopieerfout in G. worden gezien, onder 
invloed van de vermelding van het woord in het vers erboven zal de kopiist zich hebben 
vergist. 

 
901. Na vers 901 gaat de Ripuarische versie opnieuw verspringen in vergelijking met het Gentse 

handschrift. De Ripuarische tekst geeft vanaf vers 902 informatie weer die we in het 
Gentse handschrift vinden vanaf vers 1588. Hij springt dus weer een stuk verder in de 
tekst. 
 

903. da  (G.: haer): schaamhaar      (haer) 
Hier is toch een duidelijke afschrijffout gemaakt in de Ripuarische tekst. In plaats van 
‘haer’ staat er immers ‘da’. Daardoor wordt de hele betekenis van deze passage onvatbaar. 
‘Da’ was een vaak voorkomende afkorting voor ‘daer’. In de Ripuarische tekst krijg je dus: 
‘wie daar neemt uit de vagina van een vrouw, en nat maakt in maandbloed, en het in mest 
legt ..’. Met ‘da’ geeft de tekst dus wel aan dat er iets onder mest moet worden gelegd, 
maar de lezer weet helemaal niet wat. Wanneer we teruggrijpen naar het Gentse 
handschrift, lezen we dat het om ‘haer’, schaamhaar dus, gaat. De kopiist las dit foutief als 
‘daer’, en kortte af tot ‘da’. 

 
904. menstrua (G.: menstrua): maandvocht     (menstrua) 
 
905.  yn myst  (G.: onder mes): in, onder mest     (mes) 
 
906. iair  (G.: jaer): jaar       (jaer) 
 
907. geyngh  (G.: ghinghe): ging      (gaen) 
 zo  (G.: toe): naartoe, erheen     (toe) 
 
908. wynden  (G.: wynden): kronkelen, draaien    (winden) 
 
910. betzouveren (G.: betoveren): betoveren     (toveren) 
 
913. Na vers 913 in de Ripuarische tekst, komt er in het Gentse handschrift opnieuw een lyrisch  
 intermezzo. Het omvat in G. verzen 1599 tot en met 1605 en ook hier bespreekt de dichter 

in het intermezzo zijn grote liefde, die boven alle andere vrouwen verheven is. Ondanks 
zijn groot verdriet wil zij hem toch geen genade schenken. 

 
915. menche  (G.: meneghe): menig, verscheidene    (menich) 
 
916. verdries (G.: verdriet): verdriet      (verdriet) 
 
918. vloyen  (G.: vloeyen): vloeien, stromen     (vloeyen) 
 
919. gern  (G.: gerne): gaarne, graag     (gerne) 
 qwyt  (G.: quyte): kwijt      (quite) 
 
920. zo maele (G.: te male): geheel en al     (temale) 
921. zalen  (G.: tale): mijn woorden, hetgeen ik zeg    (tale) 
 
922. gnant  (G.: heet): genaamd, geheten     (genant) 

astrologie (G.: aristologie): holwortel              (arastologie) 
 
923. siede  (G.: zieden): kook      (sieden) 
 wyne  (G.: wine): wijn       (wijn)  
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927. oever lůydt (G.: overluut): zonder twijfel, stellig    (overluut) 
 
929. vertzogen (G.: vertoeghen): verschijnen, zich vertonen   (vertogen) 
 
930. vleissen  (G.: gheleken): stromen, vloeien    (vlieten) 

In G. staat ‘gheleken’. In het Middelnederlands woordenboek krijgen we voor het item 
‘geleken’ echter eveneens de betekenis ‘vloeien’. Geen verschil in betekenis dus. 

 
932. konynckynne (G.: coninghinne): koningin              (coninginne) 
 
933. ussermaissen (G.: utermaten): buitengewoon, zeer               (utermaten) 
 
935. doit  (G.: doot): dood, het sterven     (doot) 
 nae  (G.: na): nabij (van tijdsbegrip)     (na) 
 
936. doe  (G.: doen): toen       (doe) 
 intboet  (G.: ontboet): liet .. komen, ontbood               (ontbieden) 
 
937. laessen  (G.: laten): aderlaten      (laten) 
 sophene (G.: saphiene): benaming van een der menselijk aderen  (saphiene) 
 
939. hole  (G.: hole): hol, holte      (hol) 

 
Na vers 939 verspringt de Ripuarische versie opnieuw in vergelijking met de Gentse tekst. 
Hij geeft vanaf vers 940 informatie weer die we in het Gentse handschrift terugvinden 
vanaf vers 605. De Ripuarische tekst gaat dus terug naar een eerder deel van de tekst. 

 
940. natuyre  (G.: natuere): aard, natuur     (nature) 
 
943. wyffafftich (G.: wijfachtich): vrouwelijk, verwijfd             (wijfachtich) 
 
946. zo eyme mail (G.: t’eenen male): in één keer     (mael) 
 
947. spadoene (G.: spadone): hermafrodieten     (spadoen) 
 schemelheyde (G.: scamelhede): de schaamdelen            (schemelheit) 
 
950. deylt  (G.: scheet): verdeelt, scheidt     (delen) 

In G.staat ‘scheet’, dit is de stam van het werkwoord ‘scheiden’. In het Middelnederlands 
woordenboek vinden we daarvoor eveneens de betekenis ‘scheiden, delen’. 

 
954. heyssen  (G.: heeten): hete, heel warme     (heete) 
 coloryn  (G.: colerijn): cholericus, iemand met een cholerisch of   (colerijn) 
              heetbloedig temperament 
 
955. sonder wanck (G.: sonder wanc): zonder twijfel    (wanc) 
 
957. waissen  (G.: wassen): groeien      (wassen) 
 
958. flumaet  (G.: flumaticus): flegmaticus, hij die onder de invloed staat (fleumaet) 
       van ‘fleume’, slijm. 
963. leist  (G.: laetene): laat, doet      (laten) 
 
965. maissen (G.: natten): vochtige, natte     (nat) 
 sanguyn (G.: sangwijn): sanguijn, iemand met een bloedrijk gestel (sangwijn) 
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966. myddelbar (G.: middelbaer): van middelbare grootte en gestel           (middelbaer) 
 
967. hytzde  (G.: hitte): hitte, heetheid     (hitte) 
 maisse  (G.: nat): vochtigheid, natte     (nat)  
 
968. getempert (G.: ghetempert): gematigd                (getempert) 
 
969. bedroiffden (G.: droeghen): bedroefde                (bedroefde) 

In het Ripuarisch krijgen we hier ‘bedroefd’ als eigenschap voor een melancholicus, in G. 
staat er ‘droog’. Dit zijn echter beide karakteristieke eigenschappen van de melancholicus. 

 
 melancolyn (G.: melancolijn): iemand met een ‘melancoliek’ of          (melancolijn)  
         zwartgallig temperament 
 
970. mynschelgyn (G.: menschelkijn): klein, nietig, zwak mensje           (menscelkijn) 
 
971. ungedegen (G.: onghedeghen): onvolgroeid, klein van persoon            (ongedegen) 
 
973. yn korter oeren (G.: in corter uren): weldra, dadelijk    (ure) 
 
974. complexien (G.: complexien): temperamenten, lichaamgestellen           (complexien) 
 naturen  (G.: nature): van de natuur     (nature) 
 
975. we  (G.: hoe): hoe       (we) 
 
977.  Na vers 977 in de Ripuarische tekst heeft het Gentse handschrift een lyrisch intermezzo. 

Het gaat hier om een vrij lang intermezzo, van vers 643 tot en met 707 in G. In dit langere 
interval van 65 verzen zegt de dichter dat zijn geliefde alles gelooft wat men haar zegt. Hier 
geeft hij dus aan dat hij misschien niets heeft misdaan, maar dat er gewoon wordt 
geroddeld over hen beiden. Verder klaagt hij opnieuw over zijn lijden en al het onheil dat 
hem overkomt. 

 
978. zo eynre anderest (G.: ter ander stat): op een andere plaats  (stat) 
 Dit is de vertaling aan de hand van het Gents handschrift. Als we met deze betekenis in het 
 achterhoofd de Ripuarische versie hier vertalen komen we echter op hetzelfde uit: de auteur 

zegt hier letterlijk ‘op een andere’ en bedoelt daarmee duidelijk hetzelfde als in G., 
namelijk ‘op een andere plaats’. 

 
979. bass  (G.: bat): beter       (bet, bat) 
 
981. oeren  (G.: uren): ogenblik, moment     (ure) 
 
984. zyt  (G.: tijt): tijd, moment      (tijt) 
 
987. nůyn  (G.: .ix.): negende      (negende) 
 maynder (G.: maent): maand      (maent) 
991. zeynden (G.: .x.): tiende       (tiende) 

zo mencher stonden (G.: te menegher ure): op menigeen gelegenheid    (menich-stonde) 
 
992. ungewaent (G.: unghewaent): zonder twijfel, stellig, zeker             (ongewaent) 
 
995. sŭyt  (G.: siet): ziet, vindt      (sien) 
 
997. intgegen (G.: jeghen): tegenin      (jegen) 
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999. .xij.  (G.: .xiiij.): twaalfde      (twaelfste) 
Heel opmerkelijk is hier het verschil in aantal maanden tussen beide teksten. Volgens de  
Ripuarische tekst heeft Avicenna het over een kind dat 12 maanden in de buik bleef, 
volgens de Gentse tekst 14 maanden. Dit soort fouten komt wel vaker voor, kopiisten 
vergisten zich vaak in het gebruik van Romeinse cijfers. Hier lijkt 14 maanden het meest 
plausibel, daar men aangeeft dat de tanden al beginnen te groeien, en drie maand na de 
geboorte gebeurt dit normaal nog niet, vanaf vijf à zes maand kan dit echter wel al. Het 
lijkt er dus op dat de Gentse tekst de juiste versie heeft. 

 
1000. waissen  (G.: wassen): groeien, aangroeien    (wassen) 
 zende  (G.: tande): tanden      (tant) 
 
1001. mencherhande (G.: menegherande): van allerlei aard, veelsoortig      (menigerhande) 
 
1005. rechte  (G.: gherechten): juiste, bepaalde, precieze   (rechte) 
 
1007. gebůyrt  (G.: ghebort): beurt      (geboorte) 
 
1012. gelycht  (G.: ghelic): gelijkt op      (geliken) 
 
1013. vereisch (G.: verheesch): bemerk, vernam              (vereischen) 
 
1015. geschuyt (G.: gesciet): overkomt      (gescien) 
 sach  (G.: saken): oorzaken, redenen     (sake) 
 
1016. vroet  (G.: cont): bekend      (vroet) 
 
1017. nature  (G.: nature): lichaamgestel     (nature) 
 verstoert (G.: ghescort): verward, verstoord; en ook: verwoest  (verstoren) 
 
1018. geschoert (G.: ghestort): gescheurd     (gescoort) 

We zien dus in G. het omgekeerde van het Ripuarisch. In vers 1017 krijgen we in G. 
‘ghescort’, in vers 1018 ‘ghestort’, en in de Ripuarische tekst is dit net omgekeerd. 
Het zou  hier echter ook een afschrijffout van de kopiist kunnen zijn, de gotische c en t 
lijken immers sterk op elkaar. Dan zou je in 1017 dus ook ‘verscoert’ en in 1018 ‘gestoert’ 
krijgen, zoals in G. 

 
1020. sericheide (G.: seericheide): pijn      (sericheit) 
 
1021. quade  (G.: quade): slechte, niet deugende    (quaet) 
 
1022. gefoelen (G.: ghevoelen): gewaarworden, bemerken   (gevoelen) 

Verzen 1022-1023 lijken nogal moeilijk te vertalen: als sy gefoelen in yrem lyff / soe gaen 
sy dan wandelen. De kopiist liet hier echter een belangrijk woordje weg, dat we wel vinden 
in het Gentse handschrift, daar staat: Alsij ghevoelen in haer lijf / eeneghe dracht, gaen zij 
wandelen (vers 753-754). Dit maakt het vers al een heel stuk duidelijker. Dan luidt de 
vertaling: ‘als ze (in hun lichaam) gewaarworden dat zij zwanger zijn, gaan ze op stap’. 
 

1024. stat  (G.: stat): plaats, ook: stad     (stat) 
 
1026. ungerouwem (G.: onghetierden): wilde, woeste    (ongetiert) 
 
1027. wryngen (G.: worstelen): worstelen, strijden    (wringen) 
 
1028. der natuyren spele (G.: der naturen spel): het minnespel, het vrijen  (spel) 
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1029. genoten  (G.: ghenoeten): genieten ervan     (genieten) 
 
1030. genoichde (G.: ghemicke): genoegen, vermaak, genot              (genoechte) 

In G. staat ‘ghemicke’. Volgens het Middelnederlands woordenboek betekent dit 
‘voorwerp van iemands verlangen’. Dit betekent dus vrijwel hetzelfde als genot, genoegen. 

 
1031. wailluyste (G.: ghenoechte): zingenot, vleselijke lust   (wellust) 
 
1032. De verzen 1032 en 1033 zijn een bijna letterlijke herhaling van 1030 en 1031, en we 

vinden 1032-1033 ook niet terug in G. Ze zijn dan ook te zien als een foutieve herneming 
van de kopiist. 

 
1034. intgayn  (G.: tieghen): tegen      (tiegen) 
 
v.1033-1036: Hier vinden we opnieuw een verschil tussen de Ripuarische tekst en G. In de 
Ripuarische tekst staat: ‘ze ontvangt genot dat helpt tegen de pijn (het ongemak) die de 
zwangerschap met zich meebrengt, waarbij het kind leven zal ontvangen.’(ontfaet). 
In G. staat:  want zij ghenoechte daer in ontfaen 

      tiegen die passie, sonder waen, 

  die zij hebben van der daet, 

  daer dat kint mede te gaet. (vers 762-765) 

Het Middelnederlands woordenboek geeft voor deze verzen in G. als vertaling: ‘genot dat helpt 
tegen het ongemak dat zij zichzelf aandoen, door moedwillig de zwangerschap te verstoren’. 
Beide betekenissen lijken dus te passen in deze context, er kan geen van de twee boven de andere 
worden verkozen. 
  
1038. dracht  (G.: dracht): de vrucht, de foetus    (dracht) 
 verstoirt (G.: ghestoert): verstoord, vernietigd    (verstoren) 
 
1039. sache  (G.: violate): iets, een zaak; ook: een bepaalde wijze  (sake) 
 In de Ripuarische tekst heeft men het over een ‘zaak’ in het algemeen, wat het precies is 

wordt niet verder gespecificeerd. In de Gentse tekst vinden we echter ‘violate’, dit wordt 
vertaald als ‘violenstroop’, siroop gemaakt van viooltjes dus. Hier wordt dus specifieker 
gezegd waar men het bier op moet gieten.  
 

1040. bere  (G.: bier): bier       (bier) 
1046. dan  (G.: maer): maar               (dan)  

Oorspronkelijk lijkt hier een verschil te zitten tussen beide teksten. Het Middelnederlands 
woordenboek geeft echter aan dat ‘dan’ ook in de betekenis van ‘maar’ kon worden 
gebruikt, waardoor beide versies hetzelfde betekenen. 

 
1047. sunden  (G.: sonde): zonden      (sende) 
 
1049. hernamails (G.: hier namaels): later, naderhand           (hiernamaels) 
 
1052. schaidens maichden (G.: scaden): kwaad doen, schade aanbrengen      (schade-maken) 
 vroemen (G.: vromen): voordeel      (vrome) 
v.1052 ‘en er meer kwaad dan goed mee doen.’ 
 
1053. ontbonden (G.: ontbonden): uiteengezet, medegedeeld              (ontbinden) 
 
1054. darff  (G.: derf): durft       (dorven) 
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1056. Dit vers is aan de Ripuarische tekst toegevoegd tegenover het Gentse handschrift. 
 

Vanaf vers 1056 in de Ripuarische tekst (dat zoals hierboven aangegeven ontbreekt in G.), 
krijgen we in het Gentse handschrift opnieuw een lyrisch intermezzo. Het loopt in G. van 
vers 785 tot en met 789. Ook hier klaagt de dichter over hoe de geliefde hem in zijn ellende 
houdt door hem geen vergeving te schenken. 

 
1058. we  (G.: hoe): hoe       (we) 
 
1059. me  (G.: groter wee): meer      (me) 
 De Gentse tekst heeft: ‘hoe dat zulken wiven behoert groeter wee dan zulker, als wi lesen’ 
 (vers 791-792). Het Ripuarisch heeft: ‘we sommyge vrauwen yn der geburt, me lyden dan 
 sommigen, als wir lesen’ (vers 1058-1059).  

Beide versies gebruiken dus verschillende woorden maar de betekenis komt volledig 

overeen. 

 
1060. genesen (G.: ghenesen): bevallen, van het kind verlost worden  (genesen) 
 
1062. fundament (G.: fundamente): achterste, aars              (fondament) 
 
1063. zwae  (G.: twee): twee       (twee) 

gassen  (G.: gate): gaten (vagina en aars)    (gate) 
 
1064. menche  (G.: menich): menigeen, verscheidene    (menich) 
 wie  (G.: ween): pijn       (wee) 
 
1065. ungemenght (G.: onghement): zalf, balsem                (ongement) 
 
1066. bestrickt (G.: bestrijct): bestrijk, de imperatieve vorm van ‘bestrijken’, (bestriken) 
               de vrouw moet na de bevalling worden bestreken 

           met een zalf. 
 
1067. gerecht  (G.: gherech): gereed, gedaan     (gereet) 
 
1068. geyt .. up (G.: ontpluuct): gaat .. open     (opgaen) 

G. heeft hier ‘ontpluuct’. Het Middelnederlands woordenboek geeft hiervoor de betekenis
 ‘openen, ontsluiten’. Er is dus geen verschil in betekenis met het Ripuarisch. 
 
1069. zo myrcken (G.: te merkene): te zien, op te merken    (merken)  
 
1070. vroeder vrauwen (G.: hefmoeder): vroedvrouw        (vroedevrouwe) 

De Gentse tekst heeft hier ‘hefmoeder’. In het Middelnederlands woordenboek zien we 
onder het item ‘hevemoeder’ echter dat dit een ander woord is voor ‘vroedvrouw’. Er is 
hier dus geen verschil in betekenis tussen de Ripuarische en de Gentse tekst. 

 
 vroet  (G.: vroet): verstandig, door ervaring wijs geworden  (vroet) 
 
1073. gedeufft (G.: gedoept): gedoopt      (dopen) 
 
1075. plinius  (G.: Plunius) 

Hier verwijst de auteur naar Plinius de oudere (23/24-79 na C.). Hij was een Romeins 
militair, letterkundige en wetenschapper. Vooral zijn Naturalis Historia was van groot 
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belang. Daarin behandelt hij allerhande onderwerpen zoals astronomie, aardrijkskunde, .. 
maar ook geneeskunde.129

 
  

1076. ghemerlichen (G.: jammerlike): op jammerende wijze, ellendig  (jamerlike) 
 moide  (G.: moede): gemoedsstemming     (moet) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
129 Hornblower, S. en Spawforth, A., The Oxford classical dictionary, derde ed. Oxford: Clarendon Press, 
1996, p. 1198. 
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6. Kopieën van folia 12 recto – 23 verso van het originele handschrift 
 
Vanaf de volgende pagina vindt u de kopieën van folia 12 recto t.e.m. 23 verso van het originele 

handschrift Ms.germ.oct.187. Ter verduidelijking heb ik de verzen 518 en 1076, respectievelijk op 

folio 12 recto en 23 verso genummerd. Deze verzen inclusief, omvat de tekst die ik hierboven 

geëditeerd heb. 
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